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ENTREPRENEURSHIP MODELS IN THE CONDITIONS OF INNOVATIVE ECONOMY
AND KNOWLEDGE ECONOMY: RESOURCE AND COST MANAGEMENT

У статті досліджені моделі підприємництва в умовах інноваційної економіки та економіки знань, зокре�
ма управління ресурсами та витратами. Доведено, що у процесі стратегічного управління інноваційним
підприємництвом, необхідно використовувати комплекс методів пізнання соціально�економічних явищ,
які притаманні інноваційній економіці: статистичного спостереження, математичного моделювання еко�
номічних ситуацій, порівняльного аналізу, міждисциплінарної аналогії, узагальнення та систематизації,
експериментально�логістичного тощо. Обгрунтовано, що традиційна модель підприємницької діяльності
значно відрізняється від інноваційної за характером використання ресурсів. Розглянуто ознаки інновац�
ійної діяльності підприємництва в інноваційній економіці, які потребують законодавчого закріплення з
метою розмежування інноваційного підприємництва від інших видів діяльності. Визначено, що дуже сут�
тєвою рисою інноваційного підприємництва в інноваційній економіці є високий ступінь нестабільності і
невизначеності, що тягне за собою великі ризики і зумовлює потребу в їх ефективному стратегічному
управлінні, що сприяє підвищенню стійкості і адаптивності підприємництва.

The article examines the models of entrepreneurship in an innovative economy and knowledge economy, in
particular resource and cost management. It is proved that in the process of strategic management of innovative
entrepreneurship, it is necessary to use a set of methods of cognition of socio�economic phenomena inherent in
innovative economy: statistical observation, mathematical modeling of economic situations, comparative analysis,
interdisciplinary analogy, generalization and systematization, experimental logistics, etc. It is substantiated that
the traditional model of entrepreneurial activity differs significantly from the innovative one in the nature of resource
use. The signs of innovative activity of entrepreneurship in the innovative economy, which require legislative
consolidation in order to distinguish innovative entrepreneurship from other activities, are considered. It is
determined that a very important feature of innovative entrepreneurship in an innovative economy is a high degree
of instability and uncertainty, which entails great risks and necessitates their effective strategic management,
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Формування сучасної теорії інновацій в системі інно�

ваційної економіки пов'язане із синтезом або перепле�

тінням сукупності теорій (політичної економії, історії

економічної думки, інноваційної діяльності, підприєм�

ництва) і комплексним дослідженням об'єкту і предме�

ту, подальшим удосконаленням та конкретизацією роз�

галуженого методологічного апарату. У науковому колі

триває безперервне формування теорій, що дозволяють

обгрунтувати імпульси і причини появи інновацій, ви�

значити роль держави, індивіда (інших стейкхолдерів)

та інститутів в цьому процесі.

Наукові дискусії стосовно визначення досліджува�

них понять пояснюються прогалинами у сучасній науці,

які пов'язані із поглибленим аналізом природи та харак�

теру взаємозв'язків між "об'єктами", "технологіями",

"організаційними формами інноваційного процесу",

"функціями", "результатами" тощо. Такі прогалини по�

вністю відповідають логіці наукового пізнання підприє�

мництва як складного явища інноваційної економіки.

Зокрема, на кожному етапі розвитку теорій інновацій

та підприємництва в інноваційній економіці темпи нако�

пичення наукових даних випереджають темпи їх осмис�

лення та понятійної інтерпретації. Це зумовлює векто�

ральний потік даних від репрезентативної емпірично�

практичної підсистеми до її змістовного ядра та пояс�

нює, чому формування сутнісного та змістовного ядер,

які є фундаментом будь�якої теорії розвитку інновацій�

ної економіки рухається повільно. Зазначені факти обу�

мовлюють актуальність теми дослідження.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЮТЬСЯ
АВТОРИ, ВИДІЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ
РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

У процесі стратегічного управління інноваційним

підприємництвом, необхідно використовувати комплекс

which increases the sustainability and adaptability of entrepreneurship. It is proved that the management of
innovative entrepreneurship in an innovative economy should be a managed process and be subject to the model
of innovative entrepreneurship defined by the business entity, principles and methods of knowledge of socio�
economic phenomena inherent in innovative economy. It is concluded that innovative entrepreneurship, based on
internal organization, involves the accumulation of capital and resource potential exclusively within the enterprise
through the implementation of policies for innovation project development, production, planning and monitoring
of innovation at the micro level. Innovative entrepreneurship, based on an external organization, involves active
interaction of the enterprise with the external environment, through logistics, marketing, hedging and can be based
on the involvement of third�party organizations, institutions, staff or infrastructure elements. On the basis of an
external organization, innovative entrepreneurship can operate with the involvement of ventures, investment funds,
banks, insurers, which are able to attract additional investment to implement an innovative project. The principles
of functioning of innovative economy are systematized.

Ключові слова: моделі підприємництва, інноваційна економіка, економіка знань, управління ресурсами,

управління витратами.

Key words: business models, innovation economy, knowledge economy, resource management, cost

management.

методів пізнання соціально�економічних явищ, які при�

таманні інноваційній економіці: статистичного спосте�

реження, математичного моделювання економічних

ситуацій, порівняльного аналізу, міждисциплінарної

аналогії, узагальнення та систематизації, експеримен�

тально�логістичного тощо [1; 8; 10].

Провідне місце в теорії інноваційної економіки зай�

має метод узагальнення та систематизації, який дозво�

ляє після з'ясування першопричин окремих тенденцій,

узагальнювати явища, яке притаманні інноваційному

типу економіки, виокремити проблеми, імпульсні си�

туації та визначити загальні закономірності інноваційно�

го процесу, що є більш високим рівнем пізнання сучас�

ної реальності [4; 5; 7; 9]. Особливістю підприємництва

в інноваційній економіці є те, що тенденції та виклики

виникають не в площині статичного, традиційного, за�

кономірного перебігу соціально�економічних процесів

або інертних подій, а навпаки, всупереч статичної рин�

кової рівноваги, яка постійно змінюється внаслідок ко�

ливань попиту і пропозиції та інституціональних змін.

В інноваційній економіці важливе місце посідає ме�

тод математичного моделювання, який передбачає мо�

делювання соціально�економічних, політичних, демог�

рафічних та технологічних явищ, притаманних такій еко�

номіці, апробацію можливих змін та нових реалій еко�

номічного розвитку з метою прийняття обгрунтованих

та ефективних управлінських рішень.

Такий метод наукового пізнання як експерименталь�

но�логістичний має особливе значення і за ефективно�

го управління інноваційним підприємництвом в інно�

ваційній економіці. Цей метод дозволяє виявити не�

обхідні логістичні потоки для здійснення інноваційної

діяльності, визначити перспективні та створити доцільні

шляхи розповсюдження товарів або послуг, оцінити їх

практично�суспільну корисність. Логістика дозволяє

визначити суспільну потребу в інноваціях серед спожи�

вачів, зосередити зусилля підприємця на конкретному

сегменті у створенні, виробництві, комерціалізації но�

вовведення, здатного задовольнити потребу окремого

сегменту споживачів.

Використання методу міждисциплінарної аналогії є

фундаментальною умовою розвитку інноваційної еко�

номіки та інноваційного підприємництва. До моменту

комерціалізації на ринку потребу інновації у суспільстві



7

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

практично не визначено, її важко передбачити. З цією

метою слід у процесі управління інноваційною діяльні�

стю використовувати соціологічні опитування, залуча�

ти психологічні інструментарії підвищення мотивації

працівників, застосовувати в процесі управління розга�

лужені фінансові та економічні інструменти. За іншого

варіанту — витрачені управлінські, організаційні, фінан�

сові та технічні ресурси на виробництво інноваційних

товарів або послуг — будуть використані даремно, що

зменшить результативність діяльності підприємця [2; 3;

6].

Отже, постійні наукові дискусії стосовно визначен�

ня підприємництва, інноваційного підприємництва та

його базових понять у системі інноваційної економіки

вказують на те, що економічна теорія в контексті про�

цесуального розгляду інновацій є результатом система�

тичного узагальнення та агрегування наукових знань зі

змінною категоріальною системою, яка вміщує в себе

логіку, методи, принципи, закони, що знаходяться на

етапі постійного розвитку, розширення та удосконален�

ня.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження моделей підприємниц�

тва в умовах інноваційної економіки та економіки знань,

зокрема управління ресурсами та витратами.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

На противагу такому підприємництву в системі інно�

ваційної економіки виступає традиційна діяльність, пе�

реважно спрямована на відтворення широко пошире�

них стандартних продуктів або послуг з використанням

застарілих технік, технологій і методів управління.

За нашим поглядом традиційна модель підприєм�

ницької діяльності значно відрізняється від інновацій�

ної за характером використання ресурсів (рис. 1).

Не так поширеним в умовах вітчизняної інновацій�

ної економіки є феномен венчурного підприємництва,

який пов'язаний зі створенням і функціонуванням ризи�

кованих підприємств у наукомістких галузях економі�

ки. При цьому венчурне підприємництво, маючи численні

організаційно�управлінські форми, відрізняється склад�

ною структурою, з обов'язковими умовами.

А саме: наявністю науково�дослідної інноваційної

фірми, що працює в нових наукомістких виробничих га�

лузях або сферах послуг; присутністю в такому підприє�

мництві значного за масштабами комерційного ризику;

функціонуванням інноваційного фонду венчурного

фінансування, який приймає фінансові ризики венчурів

і здійснює інвестиційну підтримку інноваційних фірм.

Розглянемо ознаки інноваційної діяльності підприє�

мництва в інноваційній економіці, які, на наш погляд, по�

требують законодавчого закріплення з метою розме�

жування інноваційного підприємництва від інших видів

діяльності. До таких ознак слід віднести:

метою інноваційної діяльності підприємства є про�

міжне або кінцеве отримання інноваційних продуктів,

послуг і т.п. (нововведень), як на окремому етапі життє�

вого циклу підприємства, так і на всіх його етапах;

інноваційне підприємництво рідко має короткостро�

кові перспективи своєї діяльності і відрізняється серед�

ньо— або довгостроковою детально розпланованою

стратегією з досягнення генеральної мети (через досить

тривалий період часу, що пояснюються утрудненням,

складністю, багатогранністю, інтерсуб'єктністю проце�

су розробки інноваційного проєкту і засобів його реа�

лізації);

інноваційне підприємництво має підвищені ко�

мерційні ризики внаслідок можливої зміни кон'юнкту�

ри ринку, більш раннього виходу інноваційного продук�

ту конкурентів на ринок, невизначеності в своїй діяль�

ності внаслідок нестабільності зовнішнього середови�

ща і не досить розвинених інфраструктурних елементів

підтримки такої діяльності. Такі комерційні ризики про�

являються в тому, що в майбутньому можливо: не одер�

жати заплановані інновації внаслідок відсутності інвес�

тицій або втрати фінансового партнера, відповідно і до�

ходу від реалізації нововведення; понести ресурсні втра�

ти при невірно обраної адаптаційної стратегії розвитку

або способів управління персоналу і так далі.

інноваційне підприємництво повинно обов'язково

мати соціально�економічний ефект суспільної корис�

ності як для населення, так і для держави в цілому, який

пов'язаний з ефективною політикою дифузії інновацій

на споживчому ринку і отримання комерційного прибут�

ку в умовах високої затребуваності населення в цьому

продукті або послузі.

Отже, дуже суттєвою рисою інноваційного підприє�

мництва в інноваційній економіці є високий ступінь не�

стабільності і невизначеності, що тягне за собою великі

ризики і зумовлює потребу в їх ефективному стратегіч�

ному управлінні, що сприяє підвищенню стійкості і адап�

тивності підприємництва. Ефективне стратегічне управ�

ління підприємництвом сприяє посиленню інноваційної

діяльності як адекватної реакції господарюючих

суб'єктів на ринкові зміни за допомогою реалізації

інструментаріїв прогнозування, бюджетування, хеджу�

вання, планування інноваційних, інвестиційних проєктів,

пошуку і впровадження великомасштабних управлінсь�

ких завдань, що забезпечують виживання та стійке зро�

стання підприємства. Таке управління включає вміння

передбачати підприємцем необхідності змін в інно�

ваційній діяльності як всередині підприємства, так і за

його межами, за рахунок виявлених майбутніх імпульсів

успіху. Головними завданнями стратегічного управлін�

ня інноваційним підприємництвом в умовах інновацій�

ної економіки повинні бути: постійне прогнозування ви�

робничої діяльності, проведення маркетингової політи�

ки на споживчому ринку, стратегування дій в коротко�,

середньо� і довгостроковій перспективі, передбачення

кризових явищ і "провалів" ринку; попередження та

уникнення техніко�технологічного відставання вироб�

ництва; систематичне впровадження нововведень у всіх

або точкових сферах діяльності підприємства; безпе�

рервне інвестування в трудовий потенціал (перенавчан�

ня та підвищення кваліфікації персоналу) з метою от�

римання конкурентних переваг.

До головної мети стратегічного управління ризика�

ми в інноваційній економіці відноситься пошук такого

рівня ризику, який інноваційне підприємство може взя�

ти на себе і при цьому отримати заплановану прибут�
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ковість. Щоб знизити невизначеність підприємницької

діяльності можна застосовувати заходи щодо знижен�

ня ризиків, до яких відносяться: прогнозування і плану�

вання ризиків; диверсифікація виробничої діяльності;

визначення місця локалізації джерел ризику; упорядку�

вання ризиків за ступенем впливу; визначення компен�

саторних можливостей підприємства; страхування

фінансових і виробничих ризиків тощо.

До основного завдання підприємця, що здійснює

інноваційну діяльність слід віднести використання за�

сад операційного менеджменту з метою підвищення

ефективності дифузії інновацій у виробництво. При цьо�

му економічним інтересом підприємця є орієнтація на

операційне реформування, оновлення, диверсифікацію

існуючого виробничого процесу, а за необхідністю —

його повну реорганізацію, з детальним плануванням: но�

вих ідей, впровадженням винаходів, які не були до цьо�

го реалізовані на ринку, використанням нового техніч�

ного устаткування для виробництва інноваційних про�

дуктів, послуг або поліпшення властивостей існуючих,

реінжирінгом, логістикою та безперервним удоскона�

ленням бізнес�операцій.

Управління інноваційним підприємництвом в умовах

інноваційної економіки повинне бути керованим проце�

сом та підпорядковуватися відповідно до визначеної

суб'єктом господарювання моделі інноваційного

підприємництва, принципів та методів пізнання соціаль�

но�економічних явищ, що притаманні інноваційні еко�

номіці (рис. 2). Інноваційне підприємництво, засноване

на внутрішній організації, передбачає акумулювання ка�

піталу і ресурсного потенціалу виключно всередині

підприємства за допомогою впровадження політики з

Рис. 2. Підхід до управління інноваційним підприємництвом в умовах інноваційної економіки
як керованого процесу
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розробки інноваційного проєкту, виробництва, плану�

вання та моніторингу інноваційної діяльності на мікро�

рівні.

Інноваційне підприємництво, що засноване на зов�

нішньої організації, передбачає активну взаємодію

підприємства із зовнішнім середовищем, за допомо�

гою логістики, маркетингу, хеджування і може грун�

туватися на залученні до створення інноваційних то�

варів або послуг сторонніх організацій, установ, пер�

соналу або елементів інфраструктури. На основі зов�

нішньої організації інноваційне підприємництво може

функціонувати із залученням венчурів, інвестиційних

фондів, банків, страховиків, які здатні залучити до�

даткові інвестиції з метою реалізації інноваційного

проєкту.

Важливим шляхом забезпечення ефективного управ�

ління підприємницькою діяльністю є врахування прин�

ципів функціонування інноваційної економіки.

Так, принцип системності свідчить про те, що інно�

ваційна економіка розглядається як складний постійно

еволюціонуючий механізм, якому приманна неста�

тичність усіх його системних елементів, котрі перебува�

ють у щільному взаємозв'язку, утворюючи цілісну мак�

роекономічну єдність та забезпечуючи синергетичний

ефект. Необхідність використання принципу системності

інноваційної економіки в підприємницькій діяльності

обумовлюються необхідністю врахування підприємцем

низки ключових чинників розвитку інноваційної еконо�

міки, а особливо формальних та неформальних інсти�

тутів, які чинять різний вплив на підприємництво та в

кінцевому підсумку визначать його результати.

Необхідність додержання принципу комплексності

означає те, що всі системні елементи, які складають

цілісну систему інноваційної економіки, розвиваються

комплексно, взаємоузгоджено та доповнюють одне

одного. Для ефективного розвитку інноваційного

підприємництва з урахуванням принципу комплексності,

повинні забезпечуватися найліпші способи досягнення

збалансованості інтересів усіх стейкхолдерів національ�

ної економіки.

Ідеологія принципу цілеспрямованості обумовлює

необхідність систематичного встановлення стратегічних

та операційних цілей розвитку інноваційної економіки

засобами державного регулювання у такий спосіб, щоб

підприємцям забезпечувалися найліпші умови для

організованого, цілеспрямованого пошуку нововведень.

Важливим є дотримання даного принципу на мікрорівні,

зокрема коли за допомогою цілепокладання підприємці

здійснюють постійний пошук тих перспективних спо�

собів реалізації нововведень, які можуть задовольнити

потреби споживачів. Окрім того, будь�яка інноваційна

діяльність має бути сфокусованою на конкретному

кінцевому результаті такої діяльності для розвитку на�

ціональної економіки.

В інноваційному підприємництві, яке функціонує в

інноваційній економіці, особливе значення відводиться

урахуванню фактору часу, що вимагає дотримання

принципу своєчасності. Тобто впровадження нововве�

день, інновацій, винаходів або різноманітних іннова�

ційних проєктів у системі інноваційної економіки може

лише тоді забезпечити одержання надприбутків, коли

вони з'являється у часовий проміжок, відведений для

них еволюцією, а інновації мають історичні передумови

для дифузії та економічні умови для їх споживання сус�

пільством.

Інноваційна економіка має відповідати принципу

наступності, що означає проходження нею певних по�

слідовних етапів: зародження нових змін; їх визріван�

ня; формування; переходу у нові періоди. При цьому нові

зміни змінюють старі, проте зі зберіганням і ретрансля�

цією в них деяких старих елементів у сучасних умовах

але в іншій тональності. Отже, слід враховувати наукові

здобутки авторів минулих часів, які проводили дослід�

ження дифузії інновацій у виробничій, нематеріальній,

інноваційній, інституціональній та техніко�технологічній

сферах. Принцип послідовності означає наявність логі�

ки у будь�якому інноваційному процесі або діяльності і

полягає у реалізації сукупності етапів розвитку усієї

інноваційної економіки та підприємництва, кінцевий

результат яких підпорядкований одній генеральній меті

— досягненню високого рівня конкурентоспроможності

національної економіки (або підприємства), за рахунок

інноваційної спрямованості. Такі етапи мають викону�

ватись у суворій послідовності, відповідати логіці інно�

ваційного процесу та типу економічної системи. За та�

ких умов функціонування підприємництва в інноваційній

економіці має складатися з таких основних етапів: нау�

кові дослідження, експериментальні розробки, вироб�

ництво, випробовування, аутсорсинг, інжиніринг, комер�

ціалізація тощо.

Інноваційне підприємництво в інноваційній економіці

має відповідати принципу незворотності. Зокрема, в

інноваційній економіці та підприємництві постійно з'яв�

ляються нові за змістом, організаційною формою і фун�

кціями оновлені елементи інституціональної матриці,

інфраструктурні утворення, політичні, соціально�еко�

номічні, технолого�технічні та інші явища. Отже, су�

спільний та економічний розвиток інноваційної економі�

ки має виключно прогресивну тенденцію, а її динамічне

оновлення спричиняє виникнення внутрішніх супереч�

ностей, які тягнуть за собою трансакційні та трансфор�

маційні витрати, які слід систематично враховувати

підприємництву. Також слід враховувати, що відповід�

но принципу незворотності, інноваційний розвиток у на�

ціональній економіці не відбувається, якщо нові інно�

ваційні ідеї гірші за попередні.

Принцип виправданого ризику виходить з того, що

в інноваційній економіці завжди існує високий рівень

очікуваного результату від підприємця�новатора, який

пов'язаний з великим ризиком та конкуренцією. Тому

ефективним шляхом розвитку інноваційного підприєм�

ства буде такий, коли вкладена величина ризику у вар�

тісному виразі інноваційного проєкту буде зіставною з

результатом його комерціалізації. Тобто в інноваційно�

му підприємництві ризик має бути виправданим і врахо�

вувати наявний ресурсний потенціал підприємства.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Шляхами розв'язання зазначеної проблематики є

усунення прогалин у сучасній теорії підприємництва в

умовах інноваційної економіки є такі:
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конкретизація об'єкту та предмету дослідження

інновацій і визначення взаємодоповнюючих "коорди�

нат�маячків" відносно підприємництва в умовах іннова�

ційної економіки, а у перспективі — становлення вітчиз�

няної підприємницької інноваційної парадигми майбут�

нього;

розвиток ефективної та сучасної методології інно�

ваційної економіки, адаптивної до онтології об'єкту

дослідження — підприємництва. Що вбачається як до�

сить складний компліментарний синтез еволюціонізму,

синергетики та сучасної теорії підприємницьких сис�

тем;

визначення інновацій в системі інноваційної еконо�

міки як категорії фундаментальної економічної науки

підприємництва, в якій відображаються найбільш істотні

зв'язки відносно реальної дійсності функціонування

сучасного підприємництва.

Слід визнати, що аналіз існуючих визначень підприє�

мництва та інноваційного підприємництва, які б були

квінтесенцією наукових суперечок — не перспективний.

Причиною цього є відносний суб'єктивізм у науковій

думці, який не дозволяє відобразити глибину постійно�

змінної діяльності творчого підприємництва тощо. Тож

саме ліквідація зазначених наукових прогалин має бути

у подальшому "мейнстрімом" фундаментального аналі�

зу в економічній теорії стосовно інновацій та підприєм�

ництва.
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HISTORICAL PREREQUISITES FOR THE EMERGENCE OF ISLAMIC FINANCE
AS A COMPONENT SEGMENT OF THE MODERN INTERNATIONAL FINANCIAL SYSTEM

Протягом XV—XVII ст. у Європі відбулись події, що визначили появу нових інститутів, які зреш�
тою обумовили радикально інший шлях соціального та економічного розвитку європейського
континенту, на відміну від Близького Сходу. До цих важливих подій можна віднести: появу бан�
ку як фінансового інституту; Реформацію; Вестфальський мир. Саме вони значною мірою ство�
рили передумови подальших європейських буржуазних революцій, історичною роллю яких було
усунення перешкод для побудови капіталістичних відносин, а результатом стало — трансфор�
мація аграрних суспільств в індустріальні, перехід від монархій до буржуазних республік,
стрімке зростання продуктивності праці на базі мануфактур та крупної машинної індустрії, що
зрештою призвело до стрімкого економічного зростання та динамічної трансформації всієї
системи суспільних відносин.
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The aim of the paper is to identify the preconditions for evolving of Islamic economic doctrine.
During the XV—XVII centuries, in Europe particular events took place that eventually determined
emergence of new institutions, which ultimately led to a radically different path of social and economic
development of the European continent, in contrast to the Middle East. These important events
included: 1) emergence of the bank as financial institution, 2) Reformation, 3) Peace of Westphalia.
It was the events that largely created the preconditions for further European bourgeois revolutions,
which historical role was to remove obstacles preventing capitalist relations. The result was — fast
transformation of agrarian societies into industrial ones, transition from monarchies to bourgeois
republics, rapid growth of labor productivity on the basis of manufactories and large machine industry,
which ultimately led to rapid economic growth and dynamic transformation of the entire social�
economic system.

At the same time, unlike Europe, the Middle East and North Africa were under the rule of the Ottoman
Empire (1299—1922), which in the XVI century becomes a feudal theocratic Muslim state. At the
beginning of the destruction of feudal relations in Europe, the Ottoman Empire reached the highest
point of its influence (XVI—XVII centuries).

Throughout the Middle East, under the control of the Ottoman Empire, there was a relatively
slow pace of social development and the domination of religious form of social consciousness.
Muslim legal system thought in those days became very dogmatic and was limited mere to private
law. Under such conditions, the Muslim socio�economic institutions formed in the early middle
Ages (VII—X centuries) had not changed, being more or less in line with their social purpose.

It was the inviolability of the dogmas of the Islamic faith and de facto immobility of Muslim
jurisprudence that prompted the agents of economic relations to circumvent numerous prohibitions
by introducing specific instruments.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Глобальна фінансова система постійно трансфор�

мується під впливом багатьох чинників: глобалізаційних,

технологічних, геоекономічних і навіть соціо�культур�

них. Відбувається перерозподіл економічного впливу,

з'являються нові сегменти міжнародних фінансів. С се�

редини минулого століття, під впливом загальної "реіс�

ламізації" виникла і почала активно розвиватися, так

звана, ісламська фінансова система, основою функціо�

нування якої є мусульманське право з низкою заборон,

джерелом яких є релігія — Іслам. І хоча на сьогодні цей

сегмент глобальних фінансів все ще дуже незначний (не

перевищує 1—1,5 % від сукупних світових фінансових

активів), тим не менше, в деяких мусульманських краї�

нах ісламські фінанси вже відіграють суттєву роль. Зва�

жаючи на зростаючу кількість мусульман у світі та за

умов якісного розвитку цієї індустрії, ісламські фінанси

можуть у перспективі сформувати окрему "нішу" у гло�

бальній фінансовій системі надаючи фінансові послуги

специфічними інструментами (за допомогою структоро�

ваних фінансових продуктів) та залучаючи до фінансо�

вого розвитку значні верстви населення мусульмансь�

ких країн, що розвиваються.

Ключові слова: ісламська економічна доктрина, ісламські фінанси, міжнародна фінансова система, со�

ціально�економічні інститути, Близький Схід.

Key words: Islamic economic doctrine, Islamic finance, international financial system, socio�economic institutions,

the Middle East.

З огляду на вищевикладене, вважаємо досліджен�

ня передумов виникнення ісламської економічної док�

трини, її еволюції та причин (історичних подій) що ви�

значають її особливість та відзнаку від традиційної

фінансової моделі — актуальним науковим завдан�

ням.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

На разі існує велика кількість публікацій, як вітчиз�

няних, так й зарубіжних науковців, у контексті дослід�

ження історичних подій що визначали формування та

розвиток соціально�економічних інститутів — від до�

історичного періоду до сучасних часів. При цьому ці

події розглядаються під різними кутами: соціальним,

культурологічним, релігійним, економічним тощо. В цій

статті за допомогою методів систематизації та узагаль�

нення, робиться спроба з'ясувати передумови та обста�

вини що визначили інший шлях розвитку (на відміну від

Європи) мусульманських країн, з своїми специфічними

соціально�економічними відносинами, що, власне, і виз�

начило формування ісламської економічної доктрини у

тому вигляді, в якому вона існує на сьогодні.
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ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ
СТАТТІ

Метою роботи є дослідження передумов виникнен�

ня ісламської економічної доктрини та причин, які зреш�

тою обумовили радикально інший шлях соціального та

економічного розвитку європейського континенту, на

відміну від Близького Сходу. Відповідно, об'єктом до�

слідження є — процес формування і розвитку ісламсь�

кої економічної доктрини. Предметом дослідження є

історичні події та їх наслідки, що визначають специфіку

ісламських фінансів як окремого сегменту глобальної

фінансової системи.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Виникнення ісламської економічної доктрини пов'я�

зано з появою ісламу (початок VII ст., західна Аравія),

наймолодшої і другої за чисельністю прихильників, після

християнства, світової релігії [1]. Основою для станов�

лення ісламу стали релігійно�філософські вчення іудаї�

зму (виник в X—VI ст. до н. е.) та християнства (виникло

у першій половині І ст.). Засновником та центральною

фігурою в ісламі є Пророк Мухаммед, який у 610 році

н.е. почав проповідувати нову релігію.

До виникнення ісламу на Аравійському півострові

існували громади іудеїв, християн і язичників, представ�

никами яких були місцеві арабські племена. За тих часів

жителі півострова були переважно політеїстами, покло�

нялися духам предків, сповідували астральні культи,

тотемізм (поклоніння деревам, скелям, каменям). Кож�

не плем'я мало свого ідола, а територія — своє боже�

ство [2]. Поступово під впливом християнства та іудаїз�

му на Аравійському півострові почали з'являтися перші

автохтонні монотеїстичні релігії, які з часом витіснили

старі політеїстичні. В IV—V ст. в Ємені склався єменсь�

кий монотеїзм, єдине божество там називали просто Бо�

гом, Милостивим, Владикою неба і землі. А в V—VI ст.

сформувався ханіфізм, послідовники якого не сприй�

мали повністю ні християнство, ні іудаїзм, проте закли�

кали до скасування племінних ідолів і прагнули створи�

ти відносно просту і доступну для Аравії релігійну сис�

тему. Саме монотеїзм ханіфів значно вплинув на ранній

іслам [3].

Результатом розповсюдження ісламу стало виник�

нення у VII—IX ст. теократичної ісламської держави —

Арабського халіфату. Початковим ядром халіфату стає

створена Мухаммедом у Хіджазі (Західна Аравія) му�

сульманська громада — умма. Спочатку ця громада

була невеликою і являла собою протодержавне утво�

рення релігійного характеру (за аналогією з державою

Мойсея або Першими християнськими громадами). По�

ступово в результаті мусульманських завоювань тери�

торію було значно розширено. Основною відмінною ри�

сою Арабського халіфату було те, що джерело влади

спиралось, головним чином, на релігію — іслам, оскіль�

ки виникнення самого халіфату відбулося завдяки, і ста�

ло можливим лише, з появою нової релігії. Отже, релі�

гійна, політична, адміністративна влади були нерозділь�

ними.

З самого початку свого створення Халіфат був те�

ократичною державою. Теократія — це форма прав�

ління, при якій влада в державі знаходиться в руках ре�

лігійного інституту і духовенства, тобто громадська і ду�

ховна влада централізується у одній особі. Оскільки

розбудова нової держави та формування нового реліг�

ійного вчення відбувалися одночасно, тому як у раннь�

ому, так й в класичному ісламі не існувало чіткої межі,

що розділяє релігію і право. В результаті цього, з само�

го початку розвитку ісламу політико�правовим питанням

приділялося не менше уваги ніж релігійно�етичним.

Власне це й обумовлює характерну ознаку ісламу —

його роль як соціального і культурного регулятору. У

мусульманській громаді всі сторони повсякденного

життя людини і суспільства регламентовані релігією.

Активне формування та розвиток ісламських соц�

іальних інститутів почалось вже після смерті Мухамме�

да у 632 році, вже за часів розширення першої арабсь�

кої держави — Праведного Халіфату, під владою так

званих, праведних халіфів — найближчих сподвижників

Мухаммеда протягом його життя (рис. 1).

Так, наприклад, за часів правління халіфа Умара ібн

аль�Хаттаба (634—644 рр.), було складено єдиний пись�

мовий текст Корану, впроваджено основні релігійні ри�

туали, закладено основи фіскальної та судової систем

на базі Корану, розроблено основи ісламської еконо�

мічної системи на базі інкорпорування у господарські

угоди релігійних вимог та заборон: на лихварство, на

зайву невизначеність, на спекулятивну поведінку, на

ведення деяких недозволених видів діяльності [4].

Приблизно з середини VIII по XII ст. триває історич�

ний період, який в мусульманський історіографії отри�

мав назву Золота доба ісламу. За тих часів Арабський

халіфат був найбільшою державою свого часу, в межах

якої склався спільний мусульманський культурний

простір, що продовжував існувати і після її розпаду.

Універсальною мовою була арабська. Засновувалися

наукові центри, бібліотеки, "будинки мудрості", обсер�

ваторії. Протягом цього періоду ісламські вчені, пись�

менники та діячі мистецтва внесли значний вклад у роз�

виток світової культури та різні галузі науки: у медици�

ну, фізику, математику, сільське господарство, промис�

ловість, астрономію, хімію, філософію. Їхні праці бага�

то в чому підготовили підгрунтя для епохи Відроджен�

ня.

Рис. 1. Період виникнення та існування теократичної ісламської держави — Халіфат
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Саме за тих часів (приблизно між VIII та XII ст.), на

Близькому Сході зароджується рання форма меркан�

тилізму. В основі економічної системи була торгівля.

Мусульманське право, що регулювало господарську

діяльність в ті часи, не заперечувало використання будь�

яких кредитних або інвестиційних інструментів. Широ�

ке застосування валюти (золотого динару) пов'язувало

регіони Халіфату, які до цього часу були економічно

незалежними [5].

З'являється багато економічних концепцій та технік,

які мусульманські торговці застосовували для фінансу�

вання торгівлі: векселі; партнерства, в тому числі з об�

меженою відповідальністю на основі розподілу прибут�

ку та збитку (мудараба); чеки та боргові розписки (у

вигляді сертифікатів сакк); трасти (вакф); реєстраційні

журнали розрахунків; поступка прав; диференціюють�

ся різні форми капіталу (маль) — як гроші, майно, ба�

гатство [6; 7]. Починаючи з XII ст., багато чого з цих

ранніх капіталістичних концепцій було прийнято і в по�

дальшому розвинені в середньовічній Європі.

На відміну від Близького Сходу, на європейському

континенті тих часів були так звані Темні століття ("Dark

Ages") — період в європейській історії VI—X ст. Харак�

терною рисою цього часу називають відставання захід�

ного регіону Європи від Візантії, мусульманського світу,

Китаю [8].

Протягом XV—XVII ст. у Європі відбулись події, що

визначили появу нових інститутів, які зрештою обумо�

вили радикально інший шлях соціального та економіч�

ного розвитку європейського континенту, на відміну від

Близького Сходу. До цих важливих подій можна відне�

сти:

І. Поява банку як фінансового інституту.

ІІ. Реформація.

ІІІ. Вестфальський мир.

Саме вони значною мірою створили передумови

подальших європейських буржуазних революцій, істо�

ричною роллю яких було усунення перешкод для побу�

дови капіталістичних відносин, а результатом стало —

трансформація аграрних суспільств в індустріальні, пе�

рехід від монархій до буржуазних республік, стрімке

зростання продуктивності праці на базі мануфактур та

крупної машинної індустрії, що зрештою призвело до

стрімкого економічного зростання та динамічної транс�

формації всієї системи суспільних відносин.

Отже, розглянемо передумови та причини виникнен�

ня нових соціально�економічних інститутів через при�

зму зазначених подій та зіставимо історичні процеси що

мали місце в Європі та на Близькому Сході.

Першою подією було виникнення моделі банківсь�

кого бізнесу — лихварство стає банківською справою,

приблизно з XV ст. У середньовіччі через різно�

манітність монетних систем був розвинений промисел

міняйл. З часом міняйлам починають давати на збері�

гання грошові капітали і доручають здійснення платежів.

Їх лавки стояли на ринкових площах, де на столах вони

вели свою торгівлю. Міняли в Італії поступово стали на�

зиватися банкірами, banchiere (від італ. banco — стіл,

прилавок). Здійснення платежів шляхом записів у кни�

гах банкірів (з рахунку одних на рахунок інших) вияви�

лося найкращим способом розрахунків. Це усувало не�

зручності перевезення, оцінки, зберігання різноманіт�

них монет. В Європі тих часів банківською справою зай�

малися переважно італійці і євреї.

Іноземна торгівля якою жили італійські феодальні

міста�держави не могла існувати без кредитних угод. У

ХV ст. склалися сприятливі умови для появи банків під

впливом збільшення обсягів торгівельних операцій та

розвитку фінансових знань, таких як, наприклад:

— Леонардо Пізанський (Фібоначчі) (1170—1250 рр.):

довів перевагу арабської системи чисел над римською

— "Книга абака" (лат. Liber abaci). Розділ II Книги міс�

тить численні практичні приклади грошових розрахунків —

для бухгалтерії, обміну валют, обчисленні відсотків [9].

— Лука Пачоллі (1445—1517 рр.): систематично

виклав бухгалтерський облік за методом подвійного

запису в своєї класичній праці: "Трактат про рахунки і

записи" (1494 р.) [10].

Зрештою розвиток міняльної справи дозволив обій�

ти закони які забороняли лихварство. Оскільки за тих

часів церква не дозволяла відсоток за надання грошей

(вважаючи це гріхом), тому перші банки заробляли на

угодах за участю різних валют — не було відсотка, не

було гріха (тільки комісія за обмін різних валют).

Вкладники, які розміщували гроші у банку, отриму�

вали компенсацію за ризик. Це був класичний кредит,

але нарахування відсотку приховувалося. Головною

відзнакою нового фінансового інституту від лихварства

стала різноманітність. Раніше лихварі приймали гроші

дуже вибірково і залежали від кожного ненадійного

клієнта. Проте банки складалися з численних незалеж�

них один від одного партнерств. Саме розподіл ризиків

— децентралізація, масштаб і різноманітність фінансо�

вих операцій стали ключем до зменшення ризиків кре�

дитування, а так й вартості кредитів (переплати пози�

чальників). У цьому є принципіальна різниця між банкі�

вською справою та лихварством [11].

З цього часу система кредиту трансформується з

лихварської у банківську — банк стає фінансовим інсти�

тутом, здобуває вплив та владу.

Другою подією була Реформація, боротьба між

представниками капіталізму що вже зародився і захис�

никами феодалізму (панував у той час), охороною ідео�

логічних догм якого займалася католицька церква

(XVI ст. — середина XVII ст.).

Реформація (лат. Reformatio — виправлення, ре�

формування) — широкий релігійний і суспільно�політич�

ний рух у Західній і Центральній Європі XVI — початку

XVII ст., спрямований на реформування католицького

християнства. Кінцем Реформації вважається підписан�

ня Вестфальського миру у 1648 р., за підсумками якого

релігійний фактор перестав відігравати суттєву роль в

європейській політиці.

Європейська Реформація мала два виміру:

— економічний — народження капіталізму;

— гуманістичний — Епоха Ренесансу, Епоха вели�

ких географічних відкрить.

Протягом усього Середньовіччя церква відігравала

значну роль у житті суспільства. Будучи великим феода�

лом (у державах Західної Європи володіла до 1/3 кіль�

кості всієї оброблюваної землі), церква одночасно фор�

мувала ідеологію феодального суспільства, ставлячи

своїм завданням обгрунтування закономірності та спра�

ведливості існуючого ладу. Отже, феодальна католиць�
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ка церква була ідейною основою середньовічного сус�

пільства, могла існувати і процвітати до тих пір, поки

панувала її матеріальна основа — феодальний лад.

З XV ст. спочатку в Італії і Фландрії, а поступово і

всюди в Європі почалося формування нового соціаль�

ного класу — буржуазії. Новому класу, який претенду�

вав на панування і політичну гегемонію, була потрібна і

нова ідеологія — зовсім не те християнство, яке обслу�

говувало старий лад. Нова релігія мала відрізнятися від

католицизму простотою і дешевизною (меркантильна

буржуазія не бажала утримувати усю католицьку цер�

ковну ієрархію влади, будувати великі собори і прово�

дити пишні церковні служби).

Результатом реформаторського руху стала поява

протестантських церков, які закликали до скромності,

економії, накопичення і опорі на себе, а також у фор�

муванні національних держав, в яких церква вже не гра�

ла головну роль. Протестантизм у вигляді різних віров�

чень набув поширення у всій Європі: лютеранство,

кальвінізм, анабаптизм, англіканство.

Іншою (окрім економічної) передумовою Рефор�

мації були гуманізм і нове інтелектуальне середовище в

Європі, сформовані епохою Відродження.

Філософія Відродження, що характеризувалася

несприйняттям офіційної католицької релігійності і інте�

ресом до людської особистості, дозволила критично

поглянути на всі явища, в тому числі і на релігію, вияви�

ти невідповідність релігійних догматів існуючим інсти�

тутам церкви. Значною ознакою епохи Відродження

було обгрунтування права науки і розуму на неза�

лежність від церкви та формування основ методології

сучасних наук, на відміну від догматизму та схоластики

[12].

У той же час Великі географічні відкриття (період з

XV ст. до XVII ст.) сприяли переходу від середньовіччя

до Нового часу, а також підйому європейських націо�

нальних держав через створення і піднесення коло�

ніальних імперій, розвиток торгівлі та нових форм еко�

номічних відносин (акціонерне товариство, біржа тощо).

І, нарешті, ще однією важливою подією, яка також

обумовила інший шлях соціально�економічного розвит�

ку європейського континенту, на відміну від Близького

Сходу, був Вестфальський мир (1648 р.), який обумо�

вив появу національної держави [13].

Вестфальський мир завершив Тридцятирічну війну

1618—1648 рр. (остання релігійна війна в Європі) та за�

клав основи сучасного світового порядку — поділу світу

на національні держави і пов'язаних з цим принципів

міжнародного права. Результатом стала Вестфальська

система міжнародних відносин, яка встановила деідео�

логізацію та відмову від конфесіонального фактору у

політиці (до того часу цей фактор був основою держав�

ної ідентичності). Для запобігання у майбутньому релі�

гійних конфліктів на міжнародному рівні був визнаний

принцип — чия держава того й віра, якій урівняв у пра�

вах різні релігійні конфесії.

Своєю чергою виникнення держави�нації (новий

конституційно�правовий тип) обумовило потребу у но�

вих інститутах (парламент, суди тощо) та поступове

віддалення церкви від втручання у державні справи.

У кінцевому результат вся сукупність наведених

подій призвела до переходу європейських країн від мо�

нархій до буржуазних республік, відміни феодальних

інститутів, утвердження капіталістичних відносин та

створення сприятливих умов для Промислової рево�

люції, яка дозволила трансформувати суспільство — від

аграрного до індустріального і поклала початок швид�

кому зростанню, яке до цього часу було помітним лише

у масштабах століть.

Водночас на відміну від Європи, Близький Схід та

Північна Африка перебували під владою Османської

імперії (1299—1922 рр.), яка в XVI ст. стає феодальною

теократичною мусульманською державою. В період

початку руйнації феодальних відносин в Європі, Ос�

манська імперія досягла найвищої точки свого впливу

(XVI—XVII ст.). Це була багатонаціональна, багатомов�

на держава, що простягалася від південних кордонів

Священної Римської імперії, Королівства Угорщина і

Речі Посполитої на півночі, до Ємену і Еритреї на півдні,

від Алжиру на заході, до Каспійського моря на сході.

Під її пануванням перебувала частина Південно�Східної

Європи, Західної Азії і Північна Африка.

На всьому Близькому Сході, підконтрольному Ос�

манській імперії, відбувались порівняно повільні темпи

суспільного розвитку та панування релігійної форми

суспільної свідомості. Мусульманська правова думка за

тих часів стає вельми догматичною та обмежується лише

сферою приватного права. За таких умов мусульманські

соціально�економічні інститути, сформовані в епоху

раннього середньовіччя — в VII—X ст., практично не

змінилися, більш�менш відповідаючи своєму соціально�

му призначенню.

Саме непорушність догматів ісламської віри і фак�

тична нерухомість мусульманської юридичної науки

спонукали учасників господарських відносин обходити

численні заборони шляхом впровадження специфічних

інструментів. Наприклад, щоб обійти заборону позик під

відсотки мусульманські торговці винайшли систему под�

війного продажу: "позичальник" продавав той чи інший

предмет "кредитору", який відразу ж перепродував його

назад "позичальникові" за іншою ціною, завищеною на

обумовлений "позичковий відсоток", з певним відстро�

ченням платежу (після закінчення терміну "позики").

Подібні "правові хитрощі" дозволяли задовольняти по�

треби у кредитному фінансуванні торгівлі не порушую�

чи усталені звичаї, залишаючись у рамках ісламського

права.

Своя релігійна реформація, якщо можна так мови�

ти, була і в ісламі, яка відбувалась протягом другої по�

ловини XVIII ст. Проте, на відміну від християнства, її

результатом було не відокремлення церкви від держа�

ви та поява нових соціально�економічних інститутів, а

навпаки, формування ваххабізму — релігійно�політич�

ного руху, який є теоретичною основою для сучасного

ісламізму, що заперечує будь�які модернізаційні про�

цеси у суспільстві. За своєю суттю, ісламізм є захисною

реакцією проти тривалої ерозії чільної ролі ісламу у су�

спільному, інституційному, економічному, соціальному

та культурному житті мусульманської громади.

Засновником ваххабітського руху був Мухаммад ібн

Абд�аль�Ваххаб (1703—1792 рр.) — арабський теолог,

який разом з Мухаммадом ібн Саудом зіграв одну з клю�

чових ролей у створенні Першої держави — Саудівська

Аравія (1744 р.) і закріплення в ній ваххабізму як офі�
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ційної ідеології. Ядром ідей Абд�аль�Ваххаба, була дум�

ка, що іслам був досконалим за часів пророка Мухам�

мада, а його занепад є результатом релігійних нововве�

день, і що ісламське відродження можливо через ему�

ляцію трьох ранніх поколінь і очищення релігії від іно�

земного впливу. Йому вдалося з допомогою саудівсь�

ких королів придати "форму" попереднім концепціям

фундаменталістів та традиціоналістів.

Традиціоналісти відкидають будь�які пізніші релі�

гійні нововведення, починаючи з методів символіко�але�

горичного трактування Корану (тобто трактують бук�

вально, як директивні норми для розбудови суспіль�

ства), і закінчуючи нововведеннями, що були привне�

сені у мусульманський світ його контактами із Заходом,

у частині політичних, соціальних або економічних інсти�

тутів.

Наприкінці ХІХ ст. у мусульманському світі виник рух

ісламського модернізму, який у відповідь на зростаю�

чий вплив європейських країн (так званий натиск Захід�

ної цивілізації) та колонізацію ними мусульманського

світу намагався переглянути деякі догматичні заборо�

ни ісламу, у тому числі і заборону на позиковий відсо�

ток. Серед значних ісламських модерністів ХІХ ст. мож�

на відзначити таких: Сайїд Ахмад�хан, Рашид Ріда, Му�

хаммед Абдо, Махмуд Шалтут.

Ісламський модернізм (англ. — Islamic modernism) —

рух, який був описаний як "перша мусульманська ідео�

логічна відповідь змінам сучасного світу". Намагався

примирити іслам з сучасними західними цінностями, а

саме: націоналізмом, демократією, громадянськими

правами, раціональністю, рівністю, прогресом. На прак�

тиці це означало критичне переосмислення класичних

концепцій та методів ісламської юриспруденції та впро�

вадження нового підходу до ісламської теології та трак�

тування релігійних текстів.

Ісламські модерністи поставили питання — чи не є

процентні ставки та страхування "передумовою для про�

дуктивних інвестицій" у сучасній економіці. Модерністи

намагалися диференціювати "гріховне лихварство, що

обмежує споживання" та "законний приватний інтерес

кредитування комерційних інвестицій". Ортодоксальні

мусульманські теологи жорстко критикували мо�

дерністів, вважаючи їх погляди як біда — небезпечною

єрессю за її зв'язок з вестернізацією та західною осві�

тою.

ВИСНОВКИ
Події, що обумовили відмінності у соціально�еко�

номічному розвитку Європи та Близького Сходу у сис�

тематизованому та ілюстративному вигляді, наведено

на рисунку 2.

Таким чином, до початку Нових часів мусульмансь�

кий світ підійшов з відмінним від Європи устроєм со�

ціальних інститутів та іншою громадською свідомістю.

Це стало наслідком того, що суспільства Близького Схо�

ду не брали участі у зазначених вище трансформацій�

них подіях, які відбулись на європейському континенті

та призвели до еволюційного розвитку соціальних, полі�

тичних та економічних інститутів, до їх більшої відпо�

відності потребам нового часу.
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ENVIRONMENTAL TAXATION: WORLD EXPERIENCE AND CHALLENGES FOR UKRAINE

Міжнародне співтовариство вже повною мірою усвідомило необхідність створення глобаль�
ної системи екологічної безпеки, перегляду правової бази природоохоронної діяльності та фор�
мування дієвих економічних механізмів стимулювання господарюючих суб'єктів до зниження
рівня забруднень навколишнього середовища, сталого розвитку. Міжнародний досвід пока�
зує, що тільки злагоджені системні дії держави, суспільства і бізнесу здатні усунути або мінімізу�
вати екологічні загрози в своєму середовищі проживання.

Високе співвідношення екологічних податкових надходжень від загального оподаткування
не обов'язково є ознакою високого пріоритету охорони навколишнього середовища. Енерге�
тичний податок спочатку використовувався без екологічних цілей. Крім того, рівень цього по�
казника не може говорити і про досягнення мети екологічної політики. Це може бути результа�
том змін в економіці.При цьому зниження екологічних податкових доходів в останні роки може
бути результатом використання інновацій в ринкових інструментах державної політики (торгів�
ля викидами CO

2
, екологічне страхування).



Інвестиції: практика та досвід № 15/202120

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Все більше зростаюча стурбованість людства ста�

ном навколишнього середовища стимулює активний

пошук нових інструментів, здатних регулювати наван�

таження на екосистему. Міжнародне співтовариство вже

Таким чином, екологічне оподаткування повинно використовуватися як один з найбільш ефек�
тивних інструментів для прискорення переходу від традиційних енергоносіїв до поновлюваних
джерел енергії, підвищення енергоефективності.

Таким чином, відзначаючи планомірний перехід до комплексного використання інструментів
екологічного менеджменту та позитивні результати проведення реформ екологічних податків,
необхідно вказати на такі основні тенденції та принципи їх реалізації в більшості країн: викори�
стання принципу "забруднювач платить"; переклад екологічних платежів за "викиди в атмос�
феру" на платежі за "викиди в економіку"; податкові реформи націлені на зміщення акцентів
з податків на працю і капітал до податків на споживання природних ресурсів; здійснюється
перехід на низьковуглецеву енергоеффектівен економіку; широке використання екологічних
субсидій і фінансових стимулів в екологічному менеджменті.

The international community has realized the need to create a global system of environmental
safety, revise the legal framework for environmental activities and the formation of effective economic
mechanisms to stimulate economic entities to reduce pollution and sustainable
development.International experience shows that only coordinated systemic actions of the state,
society and business can eliminate or minimize environmental threats in their environment.

Currently, in domestic science and practice there is no clear definition of the category of
environmental tax or environmental taxation. In our opinion, the European Environment Agency
definitionmost accurately reflects its nature. Environmental taxes are all taxes whose tax base has a
specific negative impact on the environment.

A high ratio of environmental tax revenues to general taxation is not necessarily a characteristic of
high environmental priority. The energy tax was originally used without environmental purposes. In
addition, this indicator level is not associated with achieving the purpose of environmental policy.
This may be the result of changes in the economy. At the same time, the decline in environmental tax
revenues in recent years may be the result of the innovationuse in market instruments of public policy
(CO

2
 emissions trading, environmental insurance).

Thus, environmental taxation should be used as one of the most effective tools to accelerate the
transition from traditional energy sources to renewable energy sources, increase energy efficiency.

A high ratio of environmental tax revenues to general taxation is not necessarily a sign of high
environmental priority. The energy tax was originally used without environmental purposes. In
addition, the level of this indicator can not speak of achieving the goal of environmental policy. This
may be the result of changes in the economy. At the same time, the decline in environmental tax
revenues in recent years may be the result of the use of innovations in market instruments of public
policy (CO

2
 emissions trading, environmental insurance).

In most cases, there is a systematic transition to the integrated use of environmental management
tools and environmental tax reforms. Tax reforms are aimed to shift of accents from taxes on labor
and capital to taxes on the consumption of natural resources. The transition to a low�carbon energy�
efficient economy is carried out; extensive use of environmental subsidies and financial incentives
in environmental management.

Ключові слова: навколишнє середовище, оподаткування, екологія, державна політика, екологічний по�

даток.

Key words: environment, taxation, ecology, statepolicy, ecologicaltax.

повною мірою усвідомило необхідність створення гло�

бальної системи екологічної безпеки, перегляду право�

вої бази природоохоронної діяльності та формування

дієвих економічних механізмів стимулювання господа�

рюючих суб'єктів до зниження рівня забруднень навко�
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лишнього середовища, сталого розвитку. Міжнародний

досвід показує, що тільки злагоджені системні дії дер�

жави, суспільства і бізнесу здатні усунути або мінімізу�

вати екологічні загрози в своєму середовищі проживан�

ня.

Протягом останніх десятиліть екологічна відпові�

дальність у всьому світі займає послідовно наступальні

позиції, породжуючи принципово нові явища. Такі ви�

сновки можна зробити на основі вивчення зарубіжного

передусім європейського досвіду становлення екологі�

чно орієнтованої економіки.

Наростання екологічних ризиків і економічні на�

слідки природних катастроф змушують нас змінюва�

ти вектор розвитку економіки, результатом чого стає

створення нової комплексної системи регулювання

антропогенного навантаження на екосистему, в якій

важливе місце відводиться екологічному оподатку�

ванню.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Теоретичні основи інтерналізації зовнішніх еколо�

гічних ефектів закладені в роботах представників різних

напрямів економічної теорії неокласичної теорії добро�

буту (Маршалл А., Парето В., Пігу А., Самуельсон П.),

неоінституциональной економіки і теорії майнових прав

(Коуз Р., Сегерсон К., Міселія Т., Ставінс Р.), економіки

суспільного сектора (Аткінсон Е., Стігліц Дж., Якоб�

сон Ч.И.), теорії зовнішніх екологічних ефектів і еко�

номіки природокористування (Баумоль У., Оатс В.І.,

Пірс Д., Мірліс Д.А., Хелмс Л.Д.) і ін.

Теоретичний аналіз екологічної податкової рефор�

ми і подвійного дивіденду представлено в роботах Гул�

дера Л.X., Бовенберга А.Л., Моуді Р., Перрі і в X., Гуд�

штайна Е., Джегера В., Коскела Е., Веста С., Вільям�

са Р. і ін. Аналіз і оцінка досвіду реформування подат�

ковий систем країн Європейського Союзу знайшли

відображення в роботах таких економістів: Конверт Ф.,

Спік С., Візенталь Т., Тей лор П., Молл С., Сковгард М.,

Шепельмана Ф., Шутц X., Андерсен М.С., Лерч Д., Сміт

Д.О. і ін. Значну увагу проблемам екологічного оподат�

кування приділяли вітчизняні науковці А.В. Кривенко,

С.М. Козьменко, Л.Г. Мельника, В.С. Міщенко, Н.В. Па�

хомової, Г.М. Пишкіної, В.Я. Шевчука та ін.

Водночас низка важливих аспектів цієї проблема�

тики є об'єктом досить гострих дискусій і потребують

більш поглибленому вивченні і аналізі до них належать

такі порівняльна характеристика дії екологічних по�

датків у порівняні з іншими видами податків і платежів,

вплив екологічних податків на конкурентоспроможність

як окремих підприємств і галузей, так і держави зага�

лом. Крім того, недостатньо висвітлені питання, пов'я�

зані з оцінкою результатів дії системи торгівлі правами

на викиди парникових газів в ЄС, аналіз наслідків для

суспільного добробуту екологічної податкової рефор�

ми.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
На основі узагальнення світового досвіду, зок�

рема країн ЄС розробити пропозиції щодо удоско�

налення вітчизняної системи екологічного оподатку�

вання.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В основі теорії податкового права лежить доктрина

про функції податків, серед яких виділяють фіскальну,

розподільну і регулюючу. Екологічні податки передусім

покликані виконувати регулюючу функцію, яка прояв�

ляється в можливості надати на платника податків вплив

стимулювання і дестимулювання до якихось дій. При�

кладом може служити або перехід до енергозберігаю�

чих технологій і, як наслідок, зниження сум сплачених

податків, причому не тільки екологічних, або викорис�

тання старих енерговитратних технологій і підвищення

сум сплачених податків, у тому числі штрафів. З позицій

цієї доктрини стають ясними податкові механізми, що

забезпечують захист природи.

Серед різноманіття податків і зборів особливе місце

за своїм призначенням займають непрямі податки спе�

цифічного призначення, пов'язані з охороною навко�

лишнього середовища, що відносяться в документах

Європейського Союзу до категорії екологічних по�

датків. Екологічні податки або екологічні платежі ма�

ють різну форму і часто по�різному називаються. В ан�

гломовній літературі часто поряд зі стандартним термі�

ном "taxes" також використовуються "charges", "levies",

"fees" і "duties" [1]. Нині екологічні податки широко ви�

користовуються в різних країнах, серед яких вже не

тільки всі промислово розвинені країни, а й в країнах з

розвиваючою економікою. Згідно з визначенням Євро�

пейського агентства з навколишнього середовища

(European Environmental Agency), екологічні податки —

це все податки, податкова база яких надає специфічне

негативний вплив на навколишнє середовище.

Серед екологічних податків виділяють дві групи: що

регулюють податки і фінансують податки. Регулюючі

податки спрямовані на безпосереднє запобігання дій,

що завдають шкоди навколишньому середовищу, серед

яких: платежі за забруднення середовища, за розміщен�

ня відходів. Під час визначення ставок цих податків не�

обхідно враховувати показники технічної можливості та

економічної рентабельності в рамках цього виду госпо�

дарської діяльності.

На сьогодні в вітчизняній науці і практиці ще не уста�

лено чіткого визначення категорії "екологічний податок"

або "екологічне оподаткування". На наш погляд, визна�

чення Європейського агентства з навколишнього се�

редовища, дане екологічного податку найточніше відоб�

ражає його сутність [2]. Екологічні податки — це подат�

ки, база яких відображає специфічний негативний вплив

на навколишнє середовище.

Відповідно до положень Податкового кодексу Ук�

раїни Екологічний податок — обов'язковий платіж, що

сплачується з фактичних обсягів різних викидів, скидів,

розміщення відходів у довкіллі. Адміністрування еко�

податку регламентується р.VIII Податкового кодексу

України ( ПКУ) [3].

Платниками екоподатку є суб'єкти господарюван�

ня, юридичні особи, що не провадять господарську

(підприємницьку) діяльність, бюджетні установи, гро�

мадські та інші підприємства, установи та організації,

постійні представництва нерезидентів, включаючи тих,

які виконують агентські (представницькі) функції сто�

совно таких нерезидентів або їх засновників, під час

провадження діяльності яких на території України і в
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межах її континентального шельфу та виключної (морсь�

кої) економічної зони здійснюються (п.240.1 ПКУ):

— викиди забруднюючих речовин в атмосферне

повітря стаціонарними джерелами забруднення;

— скиди забруднюючих речовин безпосередньо у

водні об'єкти;

— розміщення відходів (крім розміщення окремих

видів (класів) відходів як вторинної сировини, що роз�

міщуються на власних територіях (об'єктах) суб'єктів

господарювання);

— утворення радіоактивних відходів (включаючи

вже накопичені);

— тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх

виробниками понад установлений особливими умова�

ми ліцензії строк.

Податок сплачується підприємствами за забруднення

довкілля від їх діяльності і розподіляється так: 45% — до

загального фонду держбюджету, 30% — до спецфон�

ду обласного бюджету, 25% — до спецфонду місцево�

го бюджету. Від ВВП України екологічний податок ста�

новить 0,2%, а переважна більшість надходжень —

податок на викиди забруднюючих речовин і парнико�

вих газів.

З 2015 року вилучена норма Закону, яка дозволяла

підприємствам отримувати частину коштів екологічно�

го податку на реалізацію екологічних заходів.

Нині екологічний податок не виконує ні регулятив�

но�стимулюючу, ні фіскальну функцію (через мізерний

рівень надходжень). Так, ставка податку за викиди в

атмосферне повітря встановлена з 2019 р. на рівні 10 грн

за тонну, тоді як у світі мінімальні розміри ставок почи�

наються від 1 долара за тонну.

Окрім цього, чи не найбільше проблем в Україні існує

з адмініструванням та контролем за сплатою екологіч�

ного податку. Приміром, зовсім не врегульовано поря�

док взаємодії між органами фіскальної служби та еко�

логічної інспекції. Задля виправлення ситуації необхід�

но систематизувати досвід європейських країн та адап�

тувати його для впровадження в українських реаліях.

Діючий механізм екологічного податку не стимулює

суб'єктів господарювання до зменшення обсягів ви�

кидів/скидів забруднюючих речовин в атмосферне по�

вітря та водні об'єкти, дотримання їх нормативів і лімітів.

Таким чином, під екологічним оподаткуванням ми

розуміємо зведені в ранг закону способи справляння з

фізичних та юридичних осіб плати за негативний вплив

на навколишнє середовище, а також сукупність податків

і зборів, справляння яких націлене на стимулювання

раціонального природокористування. Основна ідея вве�

дення особливих, екологічних податків полягає у вста�

новленні залежності між відрахуваннями господарюю�

чих суб'єктів до бюджетів і ступенем шкоди, що зав�

дається ними навколишнього середовища та природних

ресурсів.

Найбільш цікавим для вивчення і аналізу представ�

ляється досвід країн Європейського Союзу. Важливим

фактором у досягненні нового підходу в питаннях еко�

номіки, техніки і суспільства є проведення екологічної

реформи в податковій системі. У країнах Європи особ�

лива увага приділяється стимулювання інвестицій в сек�

тор розробки та використання нових екологічно безпеч�

них джерел енергії.

В Європі екологічні податки та обов'язкові платежі

визнані дієвими інструментами в досягненні цілей еко�

логічної та соціально�економічної політики, особливо

у поєднанні з різноманітними ринковими інструмента�

ми. Європейське агентство з навколишнього середови�

ща класифікує п'ять основних груп інструментів регу�

лювання впливу на навколишнє середовище, серед них:

1) комерційно реалізовані дозволу — введені з ме�

тою зниження рівня забруднення (ліцензія на викиди

СО
2
) або при використанні ресурсів (квота на ловлю

риби) шляхом надання ринкових стимулів торгівлі;

2) екологічні податки — введені для зміни вартості

впливу на поведінку виробників і споживачів, а також

для підвищення дохідних статей бюджетів різних рівнів;

3) екологічні платежі — введені для компенсації

витрат природоохоронних служб і витрат на зниження

рівня забруднення навколишнього середовища (очист�

ка стічних вод чи утилізація відходів);

4) екологічні субсидії і заохочення — націлені на

стимулювання розробок нових технологій, а також на

формування нових ринків екологічних товарів і послуг;

5) схеми відповідальності і компенсації — розроб�

лені з метою забезпечення адекватної компенсації шко�

ди, завданої в результаті діяльності, небезпечної для

навколишнього середовища (штрафи, пені і т.д.) [4].

На сьогодні в країнах Євросоюзу застосовуються і

інші інструменти: система дорожніх зборів, політика

ціноутворення на воду, сертифікати на торгівлю зеле�

ної електроенергією і т.д., що володіють компенсацій�

ної функцією не тільки по відношенню до екологічних

витрат, а й щодо зниження податків на працю і капітал.

Фінансові інструменти "зеленого оподаткування"

сформувалися в Європейському Союзі передусім в

Західній Європі, а потім були прийняті в Південно�

Східній Європі. Так, Фінляндія ввела перший податок

на викид СО
2
 у світі в 1990 р. Нідерланди, Норвегія і

Швеція ввели екологічні податки в 1991 р. за ними по�

слідували Данія в 1992 р. і Великобританія в 1993 р.

Значні досягнення в сфері екологічного оподаткування

у Німеччині, де стягується екологічний податок з 1999 р.

Основною метою всіх цих податкових реформ було, в

першу чергу, запобігання збільшенню загального подат�

кового тягаря, зниження впливу на навколишнє сере�

довище за рахунок справляння податків за забруднен�

ня, і при цьому зниження податків на працю, що сприяє

збільшенню зайнятості за рахунок зниження витрат на

робочу силу.

Термін "екологічне оподаткування" в країнах Євро�

пейського Союзу застосовується по відношенню до ба�

гатьох і різноманітних зборів для різних адміністратив�

них рівнів і дій. Як правило, під екологічними податка�

ми розуміють "обов'язкові платежі, що стягуються за

екологічно небезпечну продукцію або процеси таким

чином, щоб ринкова ціна даної продукції або процесу

більш точно відображала екологічні витрати, при цьо�

му приносила дохід, який може бути використаний або

тільки для того, щоб знизити інші податки, особливо

податки на робочу силу, або загальні витрати екологіч�

но сприятливих замінників продуктів або процесів" [5,

с. 19]. Іншими словами, все, що може викликати неспри�

ятливі зміни в навколишньому середовищі, може бути

предметом екологічного оподаткування.
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Таким чином, екологічне оподаткування повинно ви�

користовуватися як один з найбільш ефективних інстру�

ментів для прискорення переходу від традиційних енер�

гоносіїв до поновлюваних джерел енергії, підвищення

енергоефективності. Так, наприклад, у Фінляндії і Швеції

оподаткування викопних видів палива складає "головний

інструмент стимулювання до застосування відновлюва�

них енергоносіїв в найкоротші терміни" [6, с. 86].

Ситуація з екологічним і енергетичним оподаткуван�

ням суттєво різниться країнами�членам Європейського

Союзу. Комбінація і структура податків, мета держав�

ної політики, пов'язаної з оподаткуванням у різних краї�

нах, різні. Так, за даними, викладеним у звіті "Оподат�

кування. Тенденції в Європейському Союзі в 2016 р. " в

Ірландії, Нідерландах, Португалії та Великобританії за�

стосовуються деякі податки на забруднення або корис�

тування ресурсами, але при цьому країни входять в чис�

ло держав з найвищим відсотком доходу від екологіч�

ного податку, одержаного за рахунок енергетичного і

транспортного секторів [7].

Дуже важливо розуміти, що збори від справляння

екологічних податків дозволяють повсюдно використо�

вувати особливі режими оподаткування та надавати пре�

ференції малому і середньому бізнесу, підприємствам

громадського транспорту і іншим секторам соціально�

го призначення.

З моменту введення екологічного податку в Німеч�

чині в 1999 році споживання бензину скоротилося про�

тягом перших же трьох років. Зросли обсяги продажів

малолітражних автомобілів. Екологічний податок ство�

рив стимул для інвестицій в екологічно чисті технології

і створив певні конкурентні переваги. Однак зростання

загального обсягу споживання електроенергії відчутно

сповільнилося. З 2005 р. німецький екологічний пода�

ток і поступове витіснення багатьох пільгових схем для

енергоємних галузей промисловості стали вигідним

джерелом доходу держави. Основною метою німець�

кого екологічного податку є використання доходу для

фінансування скорочення пенсійних внесків для праці�

вників і роботодавців.

Основна ідея багатьох реформ екологічного опо�

даткування, що проводяться в Європейському Союзі,

полягає в тому, що зростання зборів від екологічних

податків повинен супроводжуватися зниженням ставок

податків на робочу силу. Це дозволяє уникнути

збільшення загального податкового тягаря і досягти

подвійний вигоди — скорочення екологічного збитку

одночасно зі збільшенням попиту на робочу силу і зай�

нятості за рахунок знижених витрат на робочу силу.

У рамках виконання зобов'язань країн ЄС за Кіотсь�

ким протоколом в останні роки істотно розширився спи�

сок податків, платежів і ринкових механізмів, введені

податки на використання енергії та податок на викиди

СО
2
, а з 2012 р. такий податок стягується зі всіх євро�

пейських авіаперевізників. Генеральний директорат

Комісії ЄС принципово спонукає використовувати для

захисту навколишнього середовища таку податкову

форму, яка буде сприяти перерозподілу податкового

тягаря від фактора роботи на використання і забруд�

нення ресурсів навколишнього середовища.

Проведений аналіз звіту "Оподаткування. Тенденції

в Європейському Союзі "дозволив поділити екологічні

податки на чотири загальні категорії: в сфері енергети�

ки; в сфері транспорту; за забруднення навколишнього

середовища та ресурсні податки.

Так, найвища частка надходжень від усіх екологіч�

них податків у відсотках від ВВП у 2017 р., спостерігаєть�

ся у Данії та Нідерландів (4%), трохи нижче у Словенії

(3,6%), далі йдуть Мальта (3,1%), Естонія (3% ), Кіпр і

Бельгія (2,9%), Фінляндія і Швеція (2,8%), замикає де�

сятку лідерів Великобританія з часткою 2,6%. Найнижчі

частки надходжень від екологічних податків у відсот�

ках від ВВП мають такі країни, як Іспанія (1,6%), Фран�

ція і Німеччина близько 2% [8].

Отже, податки на використання енергоносіїв в євро�

пейських країнах на сьогоднішній день є найбільш сут�

тєвими, що становить близько 75% від всіх екологіч�

них податків або близько 5% від усіх податків і соціаль�

них внесків. Рівень енергетичних податків по відношен�

ню до ВВП знаходиться на найвищому щаблі в Словенії

та Болгарії (3.0% і 2,7% від ВВП відповідно). Причина

того — не високі податкові ставки, а високий рівень

кінцевого споживання енергії в порівнянні з ВВП. У де�

яких країнах внесок транспортного податку є істотним,

наприклад, в Ірландії, на Кіпрі і Мальті він становить від

38% і 48%. У Данії значні податкові надходження в

бюджет приходять від транспортного енергетичного

податку, а від забруднення і ресурсних податків у цій

країні надходження становлять менше третини від еко�

логічних податків.

Транспортний податок відповідає в середньому

близько 20% від загального надходження екологічних

податків 1,4% від загального обсягу податків і соціаль�

них внесків.

Від податків за забруднення навколишнього сере�

довища і ресурсних податків у всіх країнах ЄС незначні

надходження, разом вони становлять трохи менше 5%

від загальних природоохоронних податків.

Аналіз екологічних податкових надходжень в краї�

нах ЄС у 2010 р. дозволив виявити ряд протилежних

змін.

Так, у 2017 р. найбільше зростання податків на енер�

гію спостерігався в Естонії, більше 1% ВВП, водночас

як в інших країнах (Кіпрі, Словенії, Португалії та Польщі)

відбулося його незначне збільшення. З іншого боку,

спостерігається зниження податків на енергоносії в Ру�

мунії на суму майже 2% від ВВП. Можна також відзна�

чити, що рівень транспортного податку знижувався до�

сить сильно на Кіпрі і Мальті, в країнах, де транспортні

податки складають значну частину екологічного оподат�

кування. Все це свідчить про те, що країни активно шу�

кають найбільш прийнятні і адекватні схеми екологіч�

ного оподаткування в поєднанні з ринковими механіз�

мами захисту навколишнього середовища.

Диференціація податкових ставок може бути стиму�

лом технологічної модернізації та екологізації під�

приємств. Економісти називають це властивість еколо�

гічних податків "подвійним дивідендом" (double divi�

dend): вони не тільки здатні забезпечити доходи бюд�

жету, але і стимулюють зниження забруднень і зростан�

ня енерго� та ресурсоефективності [9].

Водночас слід зазначити ще одну тенденцію. Висо�

ке співвідношення екологічних податкових надходжень

від загального оподаткування не обов'язково є ознакою
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високого пріоритету охорони навколишнього середо�

вища. Енергетичний податок спочатку використовував�

ся без екологічних цілей. Крім того, рівень цього показ�

ника, не може говорити і про досягнення мети екологіч�

ної політики. Це може бути результатом змін в економіці.

При цьому зниження екологічних податкових доходів в

останні роки може бути результатом використання інно�

вацій в ринкових інструментах державної політики (торг�

івля викидами СО
2
, екологічне страхування).

ВИСНОВКИ
Таким чином, відзначаючи планомірний перехід до

комплексного використання інструментів екологічного

менеджменту та позитивні результати проведення ре�

форм екологічних податків, необхідно вказати на такі

основні тенденції та принципи їх реалізації в більшості

країн:

— використання принципу "забруднювач платить";

—  перенесення екологічних платежів за "викиди в

атмосферу" на платежі за "викиди в економіку";

—  широке застосування податків на використову�

вані сировину і енергію;

—  введення обов'язкових платежів на екологічно

шкідливу продукцію;

—  податкові реформи націлені на зміщення ак�

центів з податків на працю і капітал до податків на спо�

живання природних ресурсів;

—  здійснюється перехід на низьковуглецеву енер�

гоефективну економіку;

—  широке використання екологічних субсидій і

фінансових стимулів в екологічному менеджменті.
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INFORMATION MANAGEMENT: CERTAIN PRACTICAL ASPECTS IN EDUCATION

Попри масштабність та практичну різновекторність інформаційного менеджменту у кожній окремій
сфері чи галузі знань він має ряд особливостей. Урахування компетентностей і результатів навчан�
ня стандарту вищої освіти 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа було виокремлено ос�
вітньо�науковий та управлінський напрями інформаційного менеджменту. Освітньо�науковий сто�
сується створення, адміністрування та моніторингу інформаційних об'єктів різного типу. До нього
відноситься: створення та адміністрування цифрових архівів; робота з інформаційними бібліотеч�
ними системами; технічний та організаційний супровід публікаційних платформ; навички створен�
ня персональних науковометричних профілів; захист авторських прав при роботі на принципах open
science. Реалізація цього напряму передбачає використання сучасних спеціалізованих та інтегро�
ваних платформ і мережі персональних наукових профілів. Управлінський аспект інформаційного
менеджменту було визначено через: навички використання open data; роботу з сучасними інтегро�
ваними інформаційними системами; формування інформаційно�аналітичних послуг, зокрема ана�
літичних документів. Робота в цьому напрямі передбачає на основі роботи з відкритими даними та
частково при використанні спеціалізованого програмного забезпечення формувати обгрунтовані
аналітичні документи та пропозиції для прийняття більш раціональних управлінських рішень.

Despite the immensity and practical diversity of information management in each area or branch of
knowledge, it has some typical features. Taking into account the competencies and learning outcomes of
the higher education standard 029 Information, library, and archival affairs, there were singled out
educational and scientific, and managerial directions of information management. Educational and
scientific concerns the creation, administration and monitoring of all types of information objects. It
includes creation and administration of digital archives; work with information library systems; technical
and organizational support of publishing platforms; skills of creating personal scientometric profiles;
copyright protection working on the principles of open science. The implementation of this direction
involves the use of modern specialized and integrated platforms as well as a network of personal scientific
profiles. Scientific publishing platforms cover the requirements of information and analytical functions,
and have webometric support. Work with these platforms is implemented on the principles of open science.
Concerned publishing platforms allow to optimize the process of organizational support of the article as
well as to place a significant part of additional information and generate DOI indexes. Among the most
common platforms are Google Scholar, ORCID, PUBLONS, and Scopus. The managerial aspect of
information management was defined through: skills of using open data; work with modern integrated
information systems; inception of information and analytical services, in particular analytical documents.
Work in this direction intends the formation of substantiated analytical documents and proposals for more
rational management decisions. They are modeled based onworking with open data and partially using
specialized software. The main condition for the information section formation is the emphasis on factual
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Інформаційне середовище сучасного суспільства

характеризується високою динамічністю та множинні�

стю комунікаційних каналів, що відрізняються у залеж�

ності від середовища свого застосування та сфери при�

кладання зусиль. Широкий профіль категорії "інформа�

ційний менеджмент" передбачає передбачає розгляд

його концептуального змісту і одночасно деталізація

відповідно традиційних та новітніх сфер застосування.

Разом з тим у традиційних сферах з'являються нові

фахові компетентності, забезпечення яких потребує

вироблення нових підходів та здобуття додаткових на�

вичок у освітній та професійній діяльності. Одним з на�

прямів формування таких підходів є урахування освітніх

стандартів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Широка охопність категорії "інформаційний менед�

жмент" та значна кількість галузей та сфер її застосу�

вання зумовлює значний інтерес до неї в наукових ко�

лах. Загальні тенденції інформаційного менеджменту та

особливості його розвитку розглядали Л. Калініна. Ок�

ремі аспекти інформаційного менеджменту із позиції

фахівця інформаційної справи розглядали О. Матвієн�

ко, М. Цивін [1] та Ж. Ветій [7]. Особливості інформа�

ційного менеджменту на прикладі роботи з цифровими

платформами наукових журналів досліджують О. Берез�

ко та В. Ткаченко [2].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є формування підходів до розуміння

аспектів інформаційного менеджменту із урахуванням

норм освітнього стандарту "Інформаційна, бібліотечна

та архівна справа".

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Глобальність розуміння інформаційного менедж�

менту окреслили О. Матвієнко та М. Цивін як "іннова�

ційну діяльність, орієнтовану на постійний пошук нових

способів організації ІД, на створення матеріальних і со�

ціальних передумов для ефективного доступу до інфор�

мації і забезпечення інформаційно�комунікативних про�

цесів, на активізацію та розвиток наявних інформацій�

них ресурсів і форм їхнього раціонального використан�

Ключові слова: інформаційний менеджмент, освіта, цифровий архів, відкрита наука, репозитарій,

відкриті дані, інтегровані інформаційні системи, аналітичні документи.

Key words: information management, education, digital archive, open science, repository, open data, integrated

information systems, analytical documents.

ня" [1, с. 29]. В кожній окремій сфері застосування чи

галузі знань дане визначення матиме інші особливості

застосування.

Погоджуємся з твердженням О. Матвієнко та М. Ци�

він про те, що сучасні інформаційно�комунікативні тен�

денції формують окремі прогалини між потребами прак�

тики у якісних результатах професійної підготовки

фахівців для всіх видів інформаційного забезпечення та

підтримки економічної, політичної та соціальної сфер

діяльності та відсутністю науково обгрунтованих уяв�

лень про цей процес [1, с. 27—28]. Таким чином інфор�

маційний менеджер є фахівцем, що реалізовує весь

спектр інформаційних послуг — планування, викорис�

тання, реалізація та, за необхідності, представлення

інформаційного продукту. Місце прикладання його зу�

силь є єдиним інформаційним середовищем, фізичною

основою якого є мережеве забезпечення та специфічні

комунікаційні системи, що координують відповідні

аспекти професійної діяльності визначених установ.

Інформаційний менеджмент в організації виконує

стратегічні, оперативні та адміністративні завдання.

Серед стратегічних цілей — створення інформаційної

інфраструктури організації та управління інформацією

та технологіями. Оперативні та адміністративні завдан�

ня є більш обмеженими та підпорядкованими. Основ�

ним завданням інформаційного менеджменту є інфор�

маційне забезпечення основних видів діяльності орга�

нізації.

Далі в статті розглянемо практичні інструменти

інформаційного менеджменту на прикладі забезпечен�

ня компетентностей та результатів навчання ступеня

вищої освіти "магістр" спеціальності 029 Інформаційна,

бібліотечна та архівна справа. Нами було обрано досл�

ідження ступеня магістра, оскільки він передбачає

більше практичних навичок. Для більшої обгрунтова�

ності наведених нами положень будемо їх розглядати

відносно стандарту вищої освіти за згаданою спеціаль�

ністю [3]. В межах даного стандарту нами було обрано

наступні компетентності, формування котрих забезпе�

чує вивчення інформаційного менеджменту: "здатність

використовувати автоматизовані технології для вирі�

шення практичних, управлінських, науково�дослідних і

прогностичних завдань у професійній діяльності;

здатність застосовувати технології та процедури аналі�

тико�синтетичного опрацювання наукової та управлінсь�

кої інформації; здатність здійснювати інформаційний

analysis and minimization of facts interpretation. Therefore, the analytical section of the project contains
mainly logical considerations when comparing different facts, explanations of phenomena and their
relationships, as well as formulates general conclusions and forecasts of the situation development.
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моніторинг" [3, с. 6—7]. Аналізуючи

особливості формування таких компетент�

ностей, ми бачимо формування двох ос�

новних напрямків роботи з інформацією:

наукового та управлінського. Власне ці

напрями і будуть формувати вектори по�

дальшого дослідження. Щоб більш повно

розкрити особливості забезпечення вка�

заних компетентностей їх варто розгля�

дати у взаємозв'язку із результатами на�

вчання відповідно до стандарту:

"здійснювати організацію та управління

інформаційно�аналітичною діяльністю на

підприємствах та установах; розробляти

проєкти автоматизації формування

інформаційних ресурсів бібліотечних та

архівних установ; володіти методиками

бібліо� та вебометричного аналізу інфор�

маційних потоків та масивів; здійснюва�

ти маркетингові дослідження ринку

інформаційних продуктів та послуг; вико�

ристовувати методи проведення експер�

тизи цінності, систематизації, обліку до�

кументів та формування архівних фондів;

застосовувати законодавство, що регу�

лює управління авторськими правами в

інформаційній галузі; застосовувати тех�

нології створення та підтримки функціо�

нування електронних бібліотек та архівів,

вивчення та задоволення інформаційних

потреб користувачів; здійснювати проце�

дури аналітико�синтетичного опрацюван�

ня наукової та управлінської інформації;

створювати та реалізовувати затребувані

споживачами інформаційні продукти та

послуги" [3, с. 7—8].

Освітньо�науковий аспект інформац�

ійного менеджменту визначимо згідно з

такими складовими:

— створення та адміністрування циф�

рових архівів;

— робота з інформаційними бібліо�

течними системами;

— технічний та організаційний суп�

ровід публікаційних платформ;

— навички створення персональних

науковометричних профілів;

— захист авторських прав під час

роботи на принципах open science.

Сучасний бібліотечних продукт не�

можливий без його цифровізації. Це сто�

сується самого інформаційного продук�

ту та інструментів управління ним. Фор�

мування власних цифрових архівів може

здійснюватися як на основі власно роз�

роблених сайтів (як у Національній

бібліотеці України імені В. І. Вернадсько�

го), так і на основі типових інформацій�

них продуктів. Одним з таких продуктів є

платформа dspace (рис. 1). Це готовий

продукт, що може бути інтегрований з

доменним іменем наукової установи, і
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дозволяє систематизувати та надавати доступ до різних

типів інформації. Однією з переваг використання тако�

го ресурсу є те, що наповнювати його можуть не лише

адміністратори. Але і автори наукових праць, які отри�

мали відповідний доступ.

З інтерфейсу програми бачимо, що вона дозволяє

використовувати різні формати пошуку інформації (за

роками авторами, типами робіт тощо), що збільшує

зручність для користувачів.

Частина інформації присутня в наукових установах

в паперовому варіанті, тому раціональним є використан�

ня внутрішніх програмних пошукових засобів. Одним із

таких зручних інструментів є програма 1Бібліотека

(рис. 2).

Цей ресурс дозволяє здійснювати пошук різних

типів інформації за автором, ключовими словами, фор�

мою представлення, роком видання, місцем видання,

мовою тощо. Також цей продукт необхідну бібліотека�

Рис. 2. Інтерфейс програми 1Бібліотека Західноукраїнського національного університету
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рю інформацію для пошуку паперового примірника, а

також формування повного переліку знайдених джерел

відповідно до вимог ДСТУ.

Робота з науковими публікаційними платформами,

що мають вебометричну пітримку та забезпечують

здійснення інформаційно�аналітичної функції реалізо�

вується на принципах open science. Використання відпо�

відних платформ дозволяє реалізовувати сучасний

підхід до інформаційної підтримки наукових періодич�

них видань та конференцій. З однієї сторони, це збільшує

пошукуваність наукових праць, а з іншої — пришвид�

шує їх індексацію більшістю науковометричних систем.

Однією з таких платформ є Open Journal Systems, яка є

повноцінним комунікаційним науковим майданчиком

між авторами і рецензентами та редакцією наукових ви�

дань. Він дозволяє оптимізувати процес організаційно�

го супроводу статті. Також дана платформа дозволяє

розміщувати значну частину додаткової інформації, а

також генерувати індекси DOI. Коректна технічна побу�

дова даної платформи дозволяє швидко індексувати

наукові праці пошуковими ресурсами Гугл академії. Роз�

міщення наукової публікації на даній платформі дозво�

ляє зменшити період індексації з кількох місяців до

кількох днів.

Одним з інструментів представлення власних нау�

кових здобутків в цифровому просторі і формування

власного інформаційного поля є створення персональ�

них науковометричних профілів. У сучасному інформа�

ційному просторі типів таких профілів є досить багато.

Однією із найпоширеніших є платформа Гугл академія,

яка функціонує з 2004 року, і об'єднує пошукувані в Гугл

повнотекстові наукові публікації з можливістю їх повно�

текстового пошуку, а також дозволяє формувати пер�

сональну сторінку автора з його публікаціями та їх ци�

тованістю. Серед найбільш поширених платформ також

відзначимо ORCID, PUBLONS та Scopus.

У системі управління науковою інформацією окре�

му увагу варто звернути на правовий аспект. Подання

до розгляду наукових праць передбачає, окрім дослід�

ження імовірності збігу тексту, про що ми писали рані�

ше [4], також поширення наукової інформації на інших

платформах, що необхідно обумовити при поданні ма�

теріалу на розгляд. Особливості та можливості публі�

кування наукових праць на інших сайтах необхідно пе�

редбачати у відповідних розділах на сайті видання.

Згідно зі стандартами вищої освіти для зазначеної

спеціальності другою складовою інформаційного ме�

неджменту є управлінська.

Управлінський аспект інформаційного менеджмен�

ту визначимо згідно наступних складових:

— навички використання open data;

— робота з сучасними інтегрованими інформацій�

ними системами;

— формування інформаційно�аналітичних послуг,

зокрема аналітичних документів.

Ефективність прийняття управлінських рішень,

окрім кваліфікації менеджера, який їх приймає, знач�

ною мірою залежить від оперування масивом повної і

достовірної інформації. Інформація може бути закри�

тою (конфіденційною) та відкритою. Якщо у першому

випадку мова йде про особливості формування та ви�

користання інтелектуального капіталу та, в окремих ви�

падках, елементів недобросовісної конкуренції, то у

другому — це відкриті дані, розміщені на офіційних

порталах. Сьогодні значна частина інформації про ком�

панії, структуру їх власності, фінансові результати діяль�

ності, власників, публічних діячів, судові справи тощо

знаходиться відкритому доступі, тому розуміння її отри�

мання та володіння навичками використання є важ�

ливою передумовою якості управлінських рішень. Знач�

на частина таких даних публікується на сайтах держав�

них установ, але для зручності доступу до них на уря�

довому домені сформовано Портал відкритих даних [5],

на якому подано набори даних за категоріями: держа�

ва; державні доходи і видатки; економіка та бізнес;

енергетика; інфраструктура і транспорт; навколишнє се�

редовище; освіта, культура, спорт; охорона здоров'я;

регіональний розвиток; суспільство; фінанси; юстиція

та судочинство (загалом 38405 наборів даних). Якісне

використання відкритих даних дозволяє суттєво змен�

шити підприємницькі ризики, оптимізувати стратегію

бізнесу та мінімізувати збитки від потенційної співпраці

з ненадійними партнерами.

Однією з особливостей роботи з відкритими база�

ми даних є їх велика кількість, і пошук інформації про

компанію чи особу для прийняття обгрунтованого управ�

лінського рішення займе багато часу, тому постає по�

треба проблема вироблення методів та механізмів ро�

боти з ними. З метою вирішення цієї проблеми розроб�

ляються ряд спеціалізованих інформаційно�аналітичних

продуктів, що дозволяють за одним пошуковим запи�

том стосовно фізичної чи юридичної особи отримувати

інформацію з певної кількості відкритих баз даних од�

ночасно. Такі системи створюються як для закритого

внутрішнього використання (наприклад в МВС), так і для

загального доступу. До найпоширеніших в Україні інфор�

маційно�аналітичних систем відносять: YouControl, Clarity

Project,.007, Opendatabot та інші. Використання цих

продуктів дозволяє отримувати ряд аналітичних послуг,

як�от: інформація про зовнішньо�економічну діяльність

компанії; зв'язки компанії та її керівників; судова прак�

тика, виграні тендери тощо.

Кінцевим елементом інформаційного менеджменту

є, на основі опрацювання масиву відкритої та закритої

інформації, прийняття обгрунтованого управлінського

рішення. Водночас фахівець, який проводить збір та оп�

рацювання інформації, і той, хто приймає рішення, є

різними особами. Процес передачі необхідної інфор�

мації у зручному і доступному форматі реалізовується

через аналітичні документи різних типів. Вид докумен�

та буде залежати від задачі, яку поставили перед ана�

літиком.

Будь�який аналітичний документ має інформаційну

і аналітичну частину, і їх взаємовідношення залежить від

поставленого завдання та виду документу. Головною

умовою оформлення інформаційного розділу є акцент

на фактичному аналізі та мінімізація інтерпретації

фактів. У свою чергу аналітичний розділ проєкту містить

в основному логічні міркування при порівнянні різних

фактів, пояснення явищ та їх взаємозв'язків, а також

формулює загальні висновки та прогнози розвитку си�

туації [6, с. 47].

Одним з найпростіших і найпоширеніших видів ана�

літичних документів є аналітична довідка, що є невели�
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ким за обсягом (2—5 сторінок) оглядом окремого яви�

ща, процесу, суб'єкту тощо. Часто це інформація стати�

стичного характеру стосовно розвитку соціальних, еко�

номічних та політичних систем.

Дослідження більш цілісних явищ передбачають

розробку аналітичної записки, яка, в основному,

вміщається на 5—10 сторінках і складається із аналізу

ситуації, коротких висновків та, за потребою, окремих

практичних рекомендацій. Важливим при її підготовці є

стислі терміни виконання, щоб не втратити актуальності

інформації.

Аналітичний звіт відрізняється більшим обсягом

(20—30 сторінок) та кількістю ілюстративного матеріа�

лу. У ньому значно більше уваги та обсягу приділяється

обгрунтуванню висновків та рекомендацій. За необхід�

ності проведення презентації аналітичного звіту до ньо�

го готується коротке резюме.

Особливість аналітичного огляду в тому, що він

формується переважно у формі прямих цитат, та не пе�

редбачає наявності висновків і рекомендацій. Обсяг

аналітичного огляду може коливатися від 5 до 20 сто�

рінок.

ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
Попри масштабність та практичну різновекторність

інформаційного менеджменту у кожній окремій сфері

чи галузі знань він має ряд особливостей. І у науковому

і в управлінському аспекті інформаційного менеджмен�

ту обраної спеціальності є ряд практичних інструментів,

які разом з тим мають тенденції до подальшого розвит�

ку і удосконалення. У науковому напрямі перспектив�

ним є створення єдиного українського репозитарію на�

укових текстів, що дасть можливість підвищувати якість

контролю за дотриманням академічної доброчесності,

та зробити перевірку на ознаки співпадіння текстів більш

доступною для ЗВО через можливість інтегрувати сис�

тему антиплагіату в даний ресурс. В управлінському на�

прямку важливим аспектом є увага до захисту персо�

нальних даних в умовах постійного збільшення відкри�

тості даних в останній період. Особливості обгрун�

тування даних позицій можуть бути предметом подаль�

ших досліджень у цьому напрямі.
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PROFESSIONAL TRAINING OF THE MANAGER OF MARKETING COMMUNICATIONS
ON THE BASIS OF BUSINESS GAMES

У цій статті визначено й охарактеризовано основні прийоми ділових ігор, що підвищують якість
навчання менеджерів маркетингових комунікацій у вищих навчальних закладах, простежено
важливості їх використання у професійній підготовці майбутніх фахівців; запропоновано орга�
нізаційну модель формування професійних навичок і функцій майбутнього менеджера на ос�
нові ділових ігор; показано, що від викладача вимагається не лише дати знання, сформувати
навички і розвинути вміння, що передбачено програмою навчання, а й передусім навчити сту�
дентів творчо користуватися ними. Враховано сучасні аспекти ролі менеджера маркетингових
комунікацій з урахуванням розвитку науки і техніки. В статті акцентується також увага і на вик�
ладачеві. Його ролі та значимості в процесі підготовки майбутніх фахівців за допомогою ме�
тодів ділових ігор. Його здатності бути організатором, учасником та аналітиком ділової гри.
Робиться суттєвий наголос на саме діловій грі, як елементі, здатному забезпечити максималь�
ну реальність виробничих та психологічних аспектів роботи майбутнього фахівця. Акцентуєть�
ся увага і на, власне, самій діловій грі, як невід'ємній частці між організатором (викладачем) та
учасниками (студентами, майбутніми фахівцями).

This article identifies and describes the main techniques of business games that improve the quality
of training of marketing communications managers in higher education, traced the importance of
their use in the training of future professionals; the organizational model of formation of professional
skills and functions of the future manager on the basis of business games is offered; it is shown that
the teacher is required not only to impart knowledge, develop skills and develop the skills provided
by the curriculum, but also, above all, to teach students to use them creatively.

The modern aspects of the role of the manager of marketing communications taking into account
the development of science and technology are taken into account. The article also focuses on the
teacher. Its role and significance in the process of training future professionals using the methods of
business games. His ability to be an organizer, participant and analyst of the business game. There
is a significant emphasis on the business game, as an element that can ensure the maximum reality
of production and psychological aspects of the future specialist. Emphasis is placed on, in fact, the
most business game, as an integral part between the organizer (teacher) and participants (students.
Future professionals).
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Проблема активізації процесу навчання у ЗВО до�

сить давно знаходиться в центрі уваги науковців. Про�

понований для її розв'язання діапазон засобів інтенси�

фікації навчально�пізнавальної діяльності студентів

досить широкий і різнобічний. До них передусім відно�

сяться пізнавально�дослідницькі проєкти, ділові ігри

(ДІ), навчальні дискусії тощо.

Особливе місце в арсеналі засобів активізації про�

цесу навчання поправу відводиться діловій грі (ДГ). На

цей факт вказує значна кількість методичних публікацій,

у тому числі, дослідження І.В. Бєлкіна, Е.А. Боровико�

вої, М.Г. Євдокимової, Е.В. Семенової, Й.І. Сімеонової,

В.М. Філатова та ін.

Інтерес, що виник нині до проблеми використання

ділових ігор в навчанні, обумовлений, передусім, зміною

завдань у діяльності ЗВО. Від викладача в значно

більшій мірі вимагається не лише сформувати навички і

розвинути вміння, що передбачено програмою навчан�

ня, а й насамперед навчити студентів творчо користува�

тися ними.

Переорієнтація завдань навчання передусім викли�

кана тими соціально�економічними і політичними зміна�

ми, що відбуваються в житті України. Сучасне суспіль�

ство значною мірою потребує в активній та ініціативній

особистості, котра вміє творчо мислити, здатна прий�

мати нестандартні розв'язки, швидко й адекватно реа�

гувати на ситуацію. ДГ має зайняти в практиці навчання

достойне місце, тому що на відміну від традиційних за�

собів вона насамперед орієнтована на формування в

студентів самостійності, винахідливості, спритності,

соціальних властивостей особистості, котрі найбільш

The current level of requirements for the training of specialists in various specialties involves the
improvement of the educational process in higher education. The use of various methods and tools
in the learning process affects both the learning process and its results.

The application of the method of business game allows to significantly increase the level of training
in modern universities. Psychological and pedagogical features and educational opportunities of
business games, positive attitude of students to them, lead to the need to introduce business games
in combination with methods of active learning in the educational process of higher educational
institutions of Ukraine.

Orientation of modern educational practice in the field of training of specialists on the principle of
diversification gives the chance to pedagogical collectives of high schools to choose and construct
pedagogical process on any of available didactic models, including author's. Accordingly, different
variants of the content of education are developed, the possibilities of modern didactics are used in
order to increase the efficiency of educational structures; new ideas and educational technologies
are scientifically substantiated.

Ключові слова: ділова гра, комунікативний простір, менеджер маркетингових комунікацій, ігрове

проєктування, ігрове моделювання.

Key words: business game communicative space, manager of marketing communications, game design, game

simulation.

повно затребувані в сучасних умовах (Є.І. Балакірєва,

Є.А. Жадан, О.А. Ісламов, І.В. Кучерук, Н.В. Лебедєва,

Г.Н. Назаренкова, Є.А. Ходирева та ін.).

АНАЛІЗ ПОПЕРЕДНІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ

Проблема використання ДІ в навчанні простежуєть�

ся у роботах таких науковців: М.В. Кларін, С.С. Боро�

вик, Л.В. Полак, Н.В. Басова, П. Копосов, Н.Л. Рибаль�

ченко, Т.А. Кронштапова. За М.В. Кларіним наприкінці

70�х років ХХ ст. автори доповіді "Римському клубу",

яка стала всесвітньо відомою, сформулювали основні

типи навчання, до яких відносяться "підтримуюче на�

вчання" (maintainance learning) та інноваційне навчання

(innovative learning). Процес і результат "підтримуючо�

го навчання" спрямовані на підтримку, відтворення су�

часної культури, соціального досвіду, системи. Цей тип

притаманний традиційному навчанню в загальноосвітній

середній школі та ЗВО.

 Дослідження проблеми застосування ДГ у нав�

чальному закладі стосуються здебільшого ділових

(А.О. Вербицький, Я.С. Гінзбург, М.Д. Касьяненко,

Н.М. Коряк, М.М. Крюков та ін.) або рольових ігор

(С.Н. Карпова, В.О. Нотман, Л.Г. Петрушина та ін.). Тео�

ретичні аспекти проблем ДГ досліджували Н.К. Ахме�

тов, А.Й. Капська, І.М. Носаченко, П.І. Підкасистий,

В.Г. Семенов, Є.М. Смірнов, Л. Терлецька, А.А. Тюков,

Ж.С. Хайдаров та ін.

Психологічні та педагогічні особливості й навчальні

можливості ДГ, зацікавленість студентів ними, визнача�

ють необхідність ввести ігри у навчання в поєднанні з

іншими методами активного навчання.
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МЕТА СТАТТІ
Мета статті — простежити важливості використан�

ня ДГ у професійній підготовці майбутніх менеджерів

маркетингових комунікацій (ММК).

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Конкурентоспроможність сучасного ЗВО залежить

від якості освіти і підготовки фахівця, наявності в нього

особистісних якостей, що дозволяють зайняти своє

місце в соціальній структурі суспільства, задовольнити

свої потреби в самореалізації, самовираженні.

Метод ділових ігор активно використовується в на�

вчальному процесі сучасних ЗВО. Він представлений як

педагогічна технологія або як один із методів активно�

го навчання, основним завданням якого є вирішення

фінансово�економічних, виробничих, соціально�психо�

логічних задач.

Займаючи чільне місце серед методів активного на�

вчання, ділова гра знімає протиріччя між абстрактним

характером академічної школи і реальним характером

професіональної діяльності.

При підготовці, організації і проведенні ділової гри

необхідно дотримуватись наступних принципів, пред�

ставлених в таблиці 1.

У цілому основними організаційними атрибутами

методів ігрового моделювання (ІМ) є такі: ІМ імітує той

або інший аспект цілеспрямованої професійної діяль�

ності; учасники ІМ одержують різноманітні ігрові та про�

фесійні ролі, які визначають відмінність їхніх інтересів і

спонукальних стимулів у ДГ; ігрові дії регламентуються

системою правил, штрафів і заохочень; у ІМ перетво�

рюються просторово�часові характеристики модельо�

ваної діяльності; переважна більшість ДІ носять умов�

ний характер; регулювання процесу ігрової взаємодії

включає блоки: концептуальний, сценарний, постано�

вочний, сценічний, блок аналізу, критики і рефлексії,

блок оцінювання роботи учасників гри і блок забезпе�

чення інформацією.

Говорячи про професійну підготовку менеджерів

маркетингових комунікацій на основі ділових ігор, вар�

то зауважити про характерну послідовність етапів орга�

нізації, власне самої ділової гри:

1. Постановка цілей. Викладач доводить до відома

студентів про стратегічні цілі ділової гри.

2. Знайомство учасників з правилами корпоратив�

ної ділової гри. Викладач доводить до відома учасників

гри (студентів) про основні правила проведення ділової

гри. На цьому етапі учасники можуть задати питання, що

цікавлять, або уточнюючі аспекти алгоритму конкрет�

ної стратегії гри.

3. Поділ учасників на команди. Викладач ділить групу

на команди, оптимальна кількість яких складає 5— 7 осіб.

Цей поділ може мати свої особливості, які залежати�

муть від ідеї та цілі конкретної ділової гри.

4. Робота з інформацією. Викладач забезпечує сту�

дентів всією необхідною інформацією, в тому числі

відповідає на задану, студентами запитання.

5. Формування командами стратегії дій. Вважаєть�

ся одним із головних етапів ділової гри. Адже саме тут

розпочинається практична, змодельована діяльність

студентів як практичних фахівців. Студенти позиціону�

ють себе як ланку підприємства і отримують конкретні

результати своєї роботи у команді.

6. Опрацювання отриманих результатів. Відпові�

дальним моментом цього етапу є підбиття правильних

висновків по факту проведення ділової гри як елементу

конкретної, змодельованої ділової ситуації.

Крім того, велике значення для ефективності на�

вчання за допомогою ДІ має організація ігрового поля

(комунікативного простору). Це необхідно для того,

щоб ігрові технології (ІТ) легко "вписалися" в навчаль�

ну програму незалежно від свого типу, не заважаючи в

процесі цього традиційному способу навчання (лекції,

семінари, практичні, лабораторні, контрольні роботи).

Згідно з висновками І.В. Бєлкіна, вимоги до правил

гри зводяться до таких положень: правила містять об�

меження, що стосуються технології гри, регламенту

ігрових процедур або їх елементів, ролей і функцій вик�

ладачів�ведучих, системи оцінювання; правил не повин�

но бути надто багато, не більше 5—10, вони мають бути

представлені аудиторії на плакатах або за допомогою

технічних засобів; характер правил має забезпечувати

відтворення реального і ділового контекстів гри; пра�

вила мають бути пов'язані з системою стимулювання та

інструкціями учасникам гри.

В якості основних правил гри можна навести додер�

жання регламенту, використання носіїв інформації, за�

стосування активних форм представлення інформації,

питання дискусійного характеру.

ДГ можна проводити перед викладом лекційного

матеріалу для виявлення пропусків у знаннях, коли їх

основою є лише особистий досвід, або після лекційно�

го курсу для закріплення й актуалізації знань у досвід.

Можна також здійснювати організацію всього навчаль�

ного процесу на основі наскрізної ДГ. В останньому

випадку динаміка інтересу зумовлюється динамікою

зміни традиційних і ділових форм проведення заняття,

що цілісно відтворює процес майбутньої професійної

діяльності [2, с 12].

ДГ практикується викладачами як форма відтворен�

ня предметного і соціального змісту, професійної діяль�

ності фахівця, моделювання відносин, характерних для

цієї діяльності. Гра зазвичай відбувається за такою тех�

нологічною схемою: етап підготовки, який включає у

себе розроблення ДГ (сценарій, план, опис, зміст

інструктажу, підготовка матеріального забезпечення) та

вступ до гри (постановка проблеми, умови, правила,

розподіл ролей, формування груп, консультації); етап

№ 
п/п Принцип Значення 

1 Імітаційне 
моделювання 

Моделювання реальних умов професійної 
діяльності учасників (службові, соціальні, 
особистісні зв’язки) 

2 Ігрове 
моделювання 

Обробка різних форм професійної 
діяльності учасників 

3 Діалогове 
спілкування 

Побудова діалогу, дискусії, що окреслює 
всіх учасників ділової гри для 
колективного, творчого вирішення 
поставлених задач 

4 Двоплановість Відображення реальних бізнес-ситуацій 
через ігровий контекст 

5 Проблемність Вирішення актуальних виробничих  
бізнес-завдань 

Таблиця 1. Принципи підготовки, організації
та проведення ділової гри
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проведення: групова робота над завданнями (робота з

джерелами, тренінг, мозкова атака, робота з ігротехні�

ком) і міжгрупова дискусія (виступ групи, захист резуль�

татів, правила дискусії, робота експертів); етап аналізу

й узагальнення (вихід із гри, аналіз, рефлексія, оціню�

вання та самооцінювання роботи, висновки й узагаль�

нення, рекомендації) [4, c. 36].

Науковці доводять, що ДГ дозволяє змоделювати

більш адекватні в порівнянні з традиційними умови фор�

мування особистості фахівця. В грі відтворюються ос�

новні закономірності руху професійної діяльності та

професійного мислення на основі динамічно створених

і розв'язаних сумісними діями учасників навчальних си�

туацій. Метою ДІ є навчити студентів приймати са�

мостійні ухвали та нести за них відповідальність, пере�

вірити себе, свої можливості та бажання працювати з

обраної спеціальності. Це є діяльністна позиція, коли

учасник гри має реально діяти в запропонованих умо�

вах, робити вибір і реалізувати його у своїй поведінці.

Звернемо увагу на важливий науковий висновок,

який свого часу зробив Т.А. Міннінбаєв. Науковець, зок�

рема, наголошує: "...активні (ігрові) методи навчання

здійснюють більш мобілізуючий вплив на праце�

здатність студентів, аніж інформаційні" [6]. Тому для

формування у майбутніх ММК потрібних професійних

якостей ДГ є більш ефективною, ніж декотрі узвичаєні

компоненти лекції, практичного (лабораторного) занят�

тя чи семінару.

ДІ допомагають формувати такі важливі ключові

кваліфікації сучасних менеджерів маркетингових ко�

мунікацій (ММК),  як комунікативні здібності,

толерантність, уміння працювати в малих групах, са�

мостійність мислення і т.д. Від викладача вимагаєть�

ся значна попередня методична підготовка в прове�

денні ДІ, уміння прогнозувати результати і робити

відповідні висновки. Більшість іноземних науковців

вважають, що ігрові методи навчання мають найбіль�

ший потенціал у забезпеченні професійного розвит�

ку, дозволяють удосконалювати діяльність і створю�

вати нові моделі професійної практики, що відпові�

дає цілям актуалізації управлінського професіона�

лізму в нинішніх умовах [7].

І.В. Бєлкін характеризує метод активного навчання

так: "Оскільки саме вони, розумно використовують жит�

тєвий і професійний досвід студентів. Вони базуються

на експериментально встановлених фактах про те, що в

пам'яті людини відображається (за інших рівних умов)

до 90 % того, що вона робить, до 50 % того, що вона

бачить, і лише 10 % того, що вона чує" [1, с. 15].

Усе вищерозглянуте лягло в основу розроблення

організаційної моделі формування професійних нави�

чок і функцій майбутнього ММК на основі ДІ, представ�

лено у такому форматі:

Професійна підготовка менеджерів маркетин�

гових комунікацій.

1. Структурний компонент (Інформаційно�теоретич�

ний етап; організаційний етап; основний етап; прикінце�

ва дискусія).

2. Дидактико�технологічний компонент (Інтеграція

навчальних дисциплін; квазіпрофесійний характер на�

вчання; інтерактивне навчання; розвиваючий характер

технологій ігрового моделювання).

3. Організаційно�управлінський компонент (Науко�

во�методичний центр; творчі групи викладачів�розроб�

лювачів; викладач, що впроваджує ігрові технології;

студент (фахівець)).

У процесі організації і здійснення дослідження в

сфері першої складової дидактико�технологічного ком�

понента ми виходили з таких положень.

Творча і дослідницька діяльність майбутнього ММК

спирається на інструментальні й особистісні знання, які

формуються на різних рівнях прояву свідомого і не�

свідомого в психіці. В якості структур та інтеграції знан�

ня, що забезпечують процес його психічного засвоєння

і прийняття особистістю, можна вичленувати: психічні

рівні, що детермінують асиміляцію знання у свідомості —

раціональне знання і в несвідомій особистості — в не�

раціональне знання, а також часові етапи його розгор�

тання. Іншими словами, в інтегрованому знанні пред�

ставлені форми синтезу знання раціонального, інтуїтив�

ного і реліктового (інстинктивного), в процесі цього

професійна діяльність вимагає знання різної глибини

[1, с. 23].

Інтеграція навчальних дисциплін, що виражається в

інтеграції знання проходить у своєму становленні низ�

ку етапів. Зупинимося на них детальніше, оскільки вони

і складали основу досліджень у цій сфері.

Перший етап — актуалізація знань, що є перекла�

дом знань із стану ілюзорної можливості в стан реаль�

ної дійсності шляхом зв'язування їх з інтересами осо�

бистості. В процесі цього забезпечення "життєвості" цих

зв'язків є найважливішою умовою успішності першого

етапу.

Інший етап — активація знань, що є перекладом

знань із статичного стану в динамічний за допомогою

організації взаємодії і взаємовпливу знань теоретично�

го і практичного характеру.

У процесі нашого дослідження спостерігалися такі

рівні активації знання: 1) інкубаційний, що включає внут�

рішньо предметні і міжпредметні способи активації знан�

ня. Фактично, це рівень традиційної педагогіки; 2) що

розвиває, грунтується на зв'язуванні дисциплін, котрі

викладаються, з практичним, "життєвим" знанням. Про�

те, найчастіше, це відбувається в однобічному порядку:

від дисципліни до її втілення у навколишньому світі;

3) що спеціалізує, забезпечує опосередковану актива�

цію предметних знань у процесі розв'язання чітко сфор�

мульованого завдання або проблеми в спеціалізовано�

му професійному середовищі; 4) інтегруючий, що вклю�

чає активацію знання в проблемному середовищі з од�

норідним або неоднорідним професійним і соціальним

статусом його членів і, який допускає маніпулювання

спеціальними, загальними і внутрішньо�особистісними

знаннями студентів.

У нашому дослідженні засобом (способом) перехо�

ду знання з одного рівня на інший, тобто активізація та

сходження знання від примітивних рівнів його засвоєн�

ня (інкубаційного і розвивального) до складних і со�

ціально значущих (що спеціалізує й інтегруючого) була

професійна практика, в тому числі за допомогою про�

гравання реальних проблемних ситуацій "ділова гра".

У цілому, як показали одержані нами результати,

інтеграція знання — це свого роду прояв творчості, про�

тилежний до дій із шаблонами і зразками, пасивного
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розчинення в житті, байдужості до її проявів. Знання

проявляється як пропущена через особистість єдність

теоретичного і практичного досвіду студента як майбут�

нього ММК у його внутрішній і зовнішній, свідомій та

несвідомій активності.

Отже, в процесі свого дослідження ми прагнули не

просто створити систему знань, складену зі знань різних

навчальних дисциплін, а збудувати цілісну систему, що

об'єднує в собі мислення, сприйняття і психіку фахівця,

що формується.

Отже, як показала наша практика, максимально

можливе використання розвивального потенціалу тех�

нологій ІМ можливе за ретельного опрацювання орга�

нізаційних і змістовних аспектів створення ігрових груп,

розподілення в них ролей, з обліком не лише ігрових, а

й цільових інтересів групової взаємодії, принципів підбо�

ру учасників гри, а також за ретельного продумування

питань, пов'язаних із підготовкою ігрового простору та

реквізиту.

Одним із методів роботи, що дозволяв як можна

більш повно і раціонально використати перевагу і роз�

вивальний потенціал ІТ, став метод ігрового проєктуван�

ня, метою якого було створення або вдосконалення

об'єктів.

Для реалізації (застосування) цього методу на прак�

тиці учасники гри розбивалися на групи, кожна з яких

займалася розробкою свого проєкту. Тему для розроб�

лення проєкту студенти вибирали, в основному само�

стійно, проте в окремих випадках викладачі пропонува�

ли свої варіанти.

У процесі цього ігрове проєктування здійснювало�

ся з функціонально�ролевих позицій, відтворених в

ігровій взаємодії. Це зумовлювало абсолютно інший

погляд на об'єкт, що вивчався, з незвичної для студен�

та точки зору, що дозволяє побачити значно більше, що

і було пізнавально�розвивальним ефектом. Функціо�

нально�ролева позиція була зумовлена сукупністю цілей

та інтересів учасників колективного проєктування (сту�

дентів), тому сам процес ігрового проєктування вклю�

чав механізм узгодження різних інтересів його учас�

ників. У цьому, власне, і полягала суть цієї технології,

цього методу та її відмінність від будь�якого іншого

процесу вироблення ухвал (наприклад, дискусії), осно�

ву яких складає мобілізація колективного досвіду.

Доктор психологічних наук, почесний професор

університетів у Бристолі та Екстер, Реймонд Мередит

Белбін класифікував командні ролі ділової гри у тако�

му форматі:

— Генератор ідей (особистість, наділена креатив�

ністю, розумом, ерудицією, реальним поглядом на си�

туацію. Може обиратись у процесі ділової гри організа�

тором (викладачем) або членами команди).

— Дослідник (ентузіазм, комунікабельність, вміння

протистояти опоненту. Головним завдаванням в команді

є пошук засобів досягнення цілей).

— Координатор — організатор (впевненість у собі,

здатність до самоконтролю, цілеспрямованість, орга�

нізаторські здібності. В команді мотивує до прийняття

відповідних рішень та делегує повноваження між чле�

нами команди).

— Мотиватор (енергійність, темпераментність, непри�

миримість, агресивність. Поштовх членів команди до руху).

— Аналітик (здоровий глузд, високий інтелект,

вибір альтернатив, флегматизм. Глибокий аналіз поточ�

ної ситуації та прийняття відповідних висновків (рішень).

— Гармонізатор (комунікабельність, дипломатич�

ність, чуйність. Створює сприятливий мікроклімат у ко�

манді).

— Виконавець (трудолюбивість, дисциплінованість,

консервативність. Виконує поставлені завдання в за�

заначені терміни та належним чином.

— Спеціаліст (професіоналізм, ціленаправленість,

інтерес лише до власних ідей. Виконує вузькоспеціалі�

зовані цілі команди.

Отже, варто зауважити, що вищеописаний алгоритм

є обов'язковим у діловій грі та робочому процесі у май�

бутньому. Його ціль — донести майбутнім менеджерам

робочу структуру підприємства.

Аналіз досвіду німецьких дослідників Й. Шнейдера

й І. Бьюма виявив, що на етапі підготовки ігрового проєк�

ту взаєморозуміння між викладачем і студентами сприяє

аналіз власного досвіду студентів [8, с. 102].

У процесі розроблення і проведення ділової гри

"Договори купівлі�продажу в діяльності менеджера"

нами так само був використаний метод ігрового проєк�

тування, що виразився в послідовності завдань, що до�

пускають розроблення проєктів різного роду, наприк�

лад:

1. Підготувати консультацію за договором прода�

жу нерухомості, продажу підприємства, відобразивши

в ній відповіді на такі питання: 1) відмінність договору

продажу нерухомості від договору продажу підприєм�

ства; 2) форма договору продажу нерухомості, прода�

жу підприємства і реєстрація договорів; 3) права на не�

рухомість у процесі продажу земельної ділянки; 4) ціна

в договорі продажу нерухомості, продажу підприєм�

ства; 5) передача нерухомості, передача підприємства;

6) наслідки передачі нерухомості, підприємства нена�

лежної якості.

До консультації додати: договір продажу підприє�

мства; матеріали інвентаризації щодо посвідчення скла�

ду майна, що передається; списки дебіторської і креди�

торської заборгованості; баланс; приймально�переда�

вальний акт.

2. Перевірити правильність оформлення договорів

та інших документів, складених представниками госпо�

дарюючих суб'єктів;

3. Зробити аналіз правильності ухвалення рішень

фахівців господарюючих суб'єктів щодо запропонова�

них практичних ситуацій.

У цілому розвивальний потенціал технологій ІМ ви�

користовувався в процесі нашого дослідження за до�

помогою різного типу проєктів: дослідницького, пошу�

кового, творчого (креативного), прогностичного, ана�

літичного.

Однак в усіх випадках специфіка його використан�

ня полягала, на нашу думку, в тому, що це інтерактив�

ний метод, тобто всі проєкти, розроблялися у межах

групової ігрової взаємодії, а результати проєктування

захищалися на міжгруповій дискусії, за підсумками якої

визначався кращий проєкт, що був найбільш опрацьо�

ваний і обгрунтований, якнайкраще представлений.

Як показала практика, незалежно від форми вико�

ристання методу ігрового проєктування, необхідно за�
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безпечувати такі умови, що визначають ефективність

пізнавальної і розвивальної діяльності: 1) чіткий ме�

ханізм визначення функціонально�ролевих інтересів

учасників гри (студентів); 2) алгоритм розробки проєк�

ту, запропонований студентам; 3) механізм експертної

оцінки або ігрового випробування проєкту (наприклад,

публічна презентація).

Узагальнюючи, можна відзначити, що основними

результатами застосування технологій ІМ, як показали

одержані результати, є розвиток: а) навичок спільної

діяльності, співпраці; б) почуття колективної відпові�

дальності; в) аналітичного, прогностичного, дослідниць�

кого і творчого потенціалу; г) презентаційних умінь і

навичок, комунікативної й інтерактивної компетентності

студентів; д) практичних професійних навичок щодо

розв'язання реальних проблемних ситуацій професій�

ної діяльності.

Назва наступного компонента запропонованої нами

організаційної моделі формування професійних нави�

чок і функцій ММК на основі ДІ — організаційно�управ�

лінський компонент — сам собою характеризує його

наповнення. Це компонент, що відображає діяльність

викладача щодо організації, забезпечення, контролю і

в цілому управління процесом формування професій�

них навичок і функцій майбутнього ММК у процесі ДІ.

У зв'язку з тим, що процес розроблення, підготов�

ки і проведення ДГ вимагає взаємодії викладачів різних

дисциплін, робота за визначенням цілей і змісту ДГ,

реалізації міждисциплінарних зв'язків, відбору об'єктів

досліджень, методики проведення тощо вимагає коор�

динуючого центру.

Інший ступінь ієрархії управління — творчі ігри ви�

кладачів�розробників ДІ, що створюються у науково�

методичному центрі. Ці групи займаються розроблен�

ням ДІ, організовують і проводять ігри, а також аналі�

зують їх освітній, розвивальний та ігровий ефекти.

Необхідність створення таких груп викладачів�роз�

робників ДІ була зумовлена тим, що в підготовці

фахівців (зокрема, майбутніх ММК) не завжди є мож�

ливість використати готові розробки ДІ: 1) відсутність

популярних видань, в яких міститься теоретична інфор�

мація і практичні розробки. Як правило, більшість по�

сібників присвячена лише теоретичним питанням ігро�

практики або є набором ілюстрацій, в яких важко розі�

братися, не володіючи теорією, або присвячені якійсь

одній технології, наприклад, тренінгу; 2) багато прак�

тичних розробок складені так, що за їх описом не мо�

жуть працювати початкуючі викладачі; 3) гарні ігри, як

правило, видаються мінімальним накладом і не розра�

ховані на широкого споживача; 4) поява нової пробле�

матики, зумовленої активним розвитком галузей науки

і практики вимагає розроблення нових інтерактивних

технологій.

Третій ступінь цієї ієрархії представлений безпосе�

редньо викладачем, який впроваджує ІТ у навчання.

Як уже вказувалося вище, викладачеві, що впровад�

жує ІТ, доводиться виступати в різних ролях і виконува�

ти різноманітні функції. Наприклад, під час впроваджен�

ня ІТ педагог реалізовує нові, особливі для нього обо�

в'язки, працюючи організатором, психологом, фасілі�

татором, ігротехніком (розробником), експертом і т.д.

Кожний із цих новітніх видів діяльності потребує роз�

витку певного вдосконаленого набору знань, навичок,

вербальної і невербальної компетентності, інтерактив�

ної й комунікативної грамотності.

У той самий час, як показала практика, знайти тако�

го універсального викладача досить складно. Як пра�

вило, у більшості педагогів розвинені лише окремі з

названих характеристик (наприклад, педагог є гарним

психологом, але поганим організатором або гарним

організатором, але поганим фасілітатором).

Відповідно до цього основною трудністю, з якою

ми зіткнулися в процесі дослідно�експериментальної

частини нашого дослідження, стала відсутність у ви�

кладачів вище перерахованих характеристик, що не доз�

воляють багатьом із них проводити ДІ й одержувати від

цього задоволення. Дехто, спробувавши провести ДГ

одного разу й одержавши не задовольняючі результа�

ти, надалі припиняли використання ІТ у навчанні (у ме�

жах дисциплін, що ними викладаються).

Аналізуючи вищесказане, ми дійшли висновку, що

підготовку фахівців у такому контексті можна розгля�

дати як актуальну модель нового стану особистості ви�

кладача, якого він сам прагне досягти та яке дає йому

можливість якісно інакше усвідомлювати самого себе

й організовувати свою поведінку в ситуаціях, що по�

стійно змінюються, з урахуванням очікувань тих, ким він

управляє або з ким взаємодіє. Цей стан за своєю суттю

динамічно викликає необхідність постійно освоювати не

лише інноваційні педагогічні та професійні знання, а й

нові, прогресивні технології навчання.

Четвертий ступінь ієрархії представлений студентом

і має яскраво виражений неоднозначний характер.

В ІМ студент розглядається в якості суб'єкта педа�

гогічного процесу і, отже, йдеться про суб'єкт�суб'єктну

діяльність, а освітній процес стає особистісно орієнто�

ваним, педагогікою співпраці та партнерства.

У навчанні за допомогою методів ділових ігор

здійснюється формування комунікативної компетенції

майбутніх менеджерів маркетингових комунікацій. Учас�

ники гри мають перспективу розвивати свою індиві�

дуальність, формувати потрібні не тільки для профе�

сіональної діяльності, а й для буденного життя навички

комунікації з іншими людьми.

Отже, запропонована модель ДГ для прийняття

управлінських рішень дозволяє скоротити час навчан�

ня, відпрацювати пошук ефективних ухвал, урахувати

всю необхідну інформацію, підвищити ефективність

прийнятих ухвал з метою досягнення запланованого ре�

зультату. [3, с. 151].

ВИСНОВКИ
Проведене дослідження підтвердило, що в процесі

використання традиційних технологій студенти націлю�

валися на певний рівень інформації, що застарівала до

того, як студент починав здійснювати свою професійну

діяльність. У наявності також невміння студентів швид�

ко реагувати на зміни, що відбуваються у сфері профе�

сійних знань і практичних аспектів діяльності.

Збільшення міри використання ДІ як форми навчан�

ня дозволило перевести суб'єкта, що навчається в стан,

що проявився також у тому, що багато студентів у по�

єднанні з викладачами стали виступати в ролі розроб�

ників ДІ, тобто ігротехників. Це дозволило змінити без�
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посередньо роль викладача: його активність поступи�

лася місцем активності самих студентів, а основним зав�

данням стало зовнішнє управління всім ігровим проце�

сом навчання і розвитку через співорганізацію взаємодії

учасників гри, створення умов для їхньої ініціативи і

творчого пошуку ефективних розв'язків конкретних зав�

дань і ситуацій, встановлення зворотного зв'язку.

Отже, проаналізувавши сучасний стан проблеми

формування професійних навичок і функцій фахівця в

науковій літературі та практиці її розв'язання в системі

професійної освіти, ми дійшли висновку про те, що

ефективність процесу формування професійних нави�

чок і функцій майбутнього ММК значною мірою зале�

жить від використання технологій інтерактивного на�

вчання, що відрізняються квазіпрофесійним характе�

ром.

В якості організаційної основи забезпечення про�

цесу формування професійних навичок і функцій фа�

хівця за допомогою згаданих технологій може бути ви�

користана запропонована нами організаційна модель

формування професійних навичок і функцій майбут�

нього ММК на основі ДГ.

Необхідність модельного представлення цього про�

цесу пов'язана з тим, що сучасний процес формування

майбутнього ММК як професіонала характеризується

стійкою тенденцією до ускладнення структури змісту,

технологій у силу темпу оновлення професійної інфор�

мації, що прискорюється, посиленням вимогливості до

професійної компетентності майбутнього ММК з боку

його самого, працедавців, влади.

На основі вивчення й аналізу наявного науково�

теоретичного матеріалу і практичного досвіду викори�

стання ДІ в навчанні нами були визначені закономірності

застосування ДІ, а також організаційні атрибути методів

ІМ у цілому.

Організаційна модель включає структурний, дидак�

тико�технологічний і організаційно�управлінський ком�

поненти, кожний із яких має конкретне наповнення.
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У статті висвітлено сутність понять "економічна безпека регіону", "процесно�орієнтований
підхід", "ланцюг створення вартості". Визначено, що в забезпеченні економічної безпеки ре�
гіону ключове значення має ефективне управління вартістю кінцевого продукту харчової про�
мисловості. Обгрунтовано ефективність застосування процесно�орієнтованого підходу в управ�
лінні ціннісним ланцюгом створення вартості продукту. Виокремлено чотири етапи процесу
управління підприємством, а саме ціннісним ланцюгом продукту харчової промисловості
(ЦЛПХП) на регіональному рівні. Розроблено модель управління ЦЛПХП у регіоні, що включає
такі структурні елементи, як цілі і об'єкти управління, сукупність елементів ланцюга, методи і
інструменти управління. З'ясовано основні методи ефективного управління ЦЛПХП: адмініст�
ративні, економічні і цифрові. З метою підвищення результативності управління підприємствами
харчової промисловості запропоновано створення регіонального органу як суб'єкта управлін�
ня, що реалізує контрольні та регулюючі функції на всіх етапах створення вартості продукту,
включаючи підготовку сировини, його виробництво і доведення до кінцевого споживача.

The article highlights the essence of the concepts "economic security of the region", "process�
oriented approach", "value chain". It is determined that effective management of the cost of the
final product of the food industry is of key importance in ensuring the economic security of the region.
The effectiveness of the process�oriented approach in the management of the value chain of product
value is substantiated. There are four stages of the enterprise management process, namely the
value chain of the food industry (CLPHP) at the regional level: assessment of the value (value) of the
final product of the industry; definition of business processes of creation of value of a product of
branch and structure of participants of a value chain; assessment of the contribution of each link
(participant) of the chain in creating the value (value) of the final product; modeling an effective
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Сьогодні гостро стоїть проблема забезпечення еко�

номічної безпеки регіону, одним з основних питань в

якій вважається забезпечення продовольчої безпеки та

безперервному постачанні населенню основних видів

харчової продукції. З цією метою потрібно проведення

численних складних заходів, які повинні охопити всі

управлінські аспекти розширення та інтенсифікації сфер

виробництва продовольчої продукції і, в цілому, розви�

ток харчової промисловості. З одного боку, необхідні

нові інвестиційно�інноваційні підходи до модернізації і

оновлення виробничих процесів харчових промислових

підприємств, а з іншого — є необхідність у більш комп�

лексному вирішенні економіко�організаційних проблем

даної сфери і у виборі оптимальної моделі управління

ціннісним ланцюгом харчової продукції в регіоні.

У цьому контексті зростає актуальність питань, по�

в'язаних з використанням процесно�орієнтованого

підходу до управління ціннісним ланцюгом створення

вартості продукту, що враховує необхідність здійснен�

ня управлінського впливу на всю сукупність ланок лан�

цюга. Вказаний підхід дозволяє цілеспрямовано впли�

вати на підприємства харчової промисловості для того,

щоб максимізувати додану вартість на всіх етапах ви�

робництва і розподілу продукту.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ
ЗАПОЧАТКОВАНО РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ
ПРОБЛЕМИ І НА ЯКІ СПИРАЮТЬСЯ
АВТОРИ

Питання економічної безпеки регіону розробляють�

ся такими вітчизняними вченими, як В.Г. Алькема [10],

М.М. Бедлар, О.В. Борович, О.В. Ілляшенко, М.О. Жи�

тар, С.В. Каламбет [9], Б.О. Кириленко [9], О.А. Кири�

value chain. A management model of CLPHP in the region has been developed, which includes such
structural elements as goals and objects of management, a set of chain elements, management
methods and tools. The main methods of effective management of CLPHP are clarified: administrative
(regulatory framework, state programs, quality standards), economic (granting tax benefits to
business entities, subsidies, subventions, grants and targeted loans, soft loans, grants, conclusions
of special investment contracts, public procurement) and digital (digital agriculture, "smart" grid
systems, e�commerce, unmanned vehicles). In order to increase the effectiveness of food industry
management, it is proposed to create a regional body (working commission) as a management entity
that implements control and regulatory functions at all stages of product value creation, including
preparation of raw materials, production and delivery to the final consumer. The effectiveness of the
food chain value chain management processes implemented by the working group in the region is
presented. The working commission will be an effective body that will promote the growth of value
added at all stages of production and distribution of food products, as well as ensuring the economic
security of the region (GRP growth) and the country as a whole (GDP growth).

Ключові слова: економічна безпека регіону, продовольча безпека регіону, підприємство, харчова про�

мисловість, управління підприємством, ціннісний ланцюг продукту, ВРП, ВВП.

Key words: economic security of the region, food security of the region, enterprise, food industry, enterprise

management, product value chain, GRP, GDP.

ченко [10], М.В. Тимоць, Н.Я. Юрків. Проблеми управ�

ління підприємствами харчової промисловості розгля�

нуто у працях науковців Т.В. Андреєвої [1; 2], В.В. Бо�

ковець [3], Р.С. Відіщевої [1], Г. Гереффі [14], Ж.А. Єр�

макової [1], Н.В. Ільченко [8], Т.В. Константинової [11],

С.В. Кошеленко [8], М.Ф. Кропивко [12], А.В. Курлико�

вої [1; 2], Р. Лема [15], Б.А. Лундвалль [15], Р.П. Ма�

зуренко [3], О.М. Одінцова [8], М. Портера [16],

Ю.І. Свічкара [3], А.П. Тяпухіна [1], Р. Юровецького [15].

В Україні нині досить велика увага приділяється пи�

танням ефективності управління підприємствами, в той

час як досліджень присвячених безпосередньо процес�

но�орієнтованому підходу до управління підприємства�

ми харчової промисловості у системі економічної без�

пеки регіону, недостатньо.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Метою роботи є підвищення результативності управ�

ління підприємствами харчової промисловості в рамках

ціннісного ланцюга продукту за допомогою створення

регіонального органу як суб'єкта управління, що реалі�

зує контрольні та регулюючі функції на всіх етапах ство�

рення вартості продукту, включаючи підготовку сиро�

вини, його виробництво і доведення до кінцевого спо�

живача.

Досягнення поставленої мети обумовлює вирішен�

ня таких завдань: з'ясувати сутність понять "економіч�

на безпека регіону", "процесно�орієнтований підхід",

"ланцюг створення вартості"; обгрунтувати ефек�

тивність застосування процесно�орієнтованого підхо�

ду в управлінні ціннісним ланцюгом створення вартості

продукту харчової промисловості; виокремити етапи

процесу управління підприємством; розробити модель

управління ЦЛПХП у регіоні; запропонувати заходи

щодо підвищення результативності управління

підприємствами харчової промисловості на регіональ�

ному рівні.



Інвестиції: практика та досвід № 15/202140

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Посилення ролі регіонів у суспільно�економічному

розвитку країни вимагає особливої уваги до забезпе�

чення економічної безпеки на регіональному рівні. Про�

довольча безпека — незамінна складова економічної

безпеки і їх зв'язок цілком очевидний. Продовольча

безпека займає особливе місце в економічній стабіль�

ності розвитку регіонів. Щодо інших видів безпеки, що

входять до складу економічної (інформаційна, зовніш�

ньоекономічна, виробнича та ін.), продовольча є пер�

шоосновою. В умовах сьогодення агропромисловий

комплекс України, який включає підприємства харчо�

вої промисловості, забезпечує продовольчу і економіч�

ну безпеку як на регіональному, так і національному

рівнях у своєму секторі економіки та в системі народ�

ного господарства виконує ключову стабілізуючу роль.

Харчова промисловість регіонів — це тисячі вели�

ких, середніх і малих підприємств різної форми влас�

ності, які виробляють майже 20 % від загального обся�

гу промислової продукції. Найбільша частина реалізо�

ваної продукції — це напої, м'ясні і молочні продукти,

тютюнові вироби, хліб і хлібобулочні вироби, жири.

Харчова промисловість регіонів має унікальні техно�

логічні форми організації виробництва, матеріального

і сировинного забезпечення виробничого процесу. При

цьому тісний зв'язок з іншими галузями економіки доз�

воляє їй створювати найбільш якісні і доступні для спо�

живчого ринку продукти харчування [3, с. 17].

Оцінка стану та розвитку галузей харчової промис�

ловості дозволила виявити ряд проблем, серед яких:

технічне і технологічне відставання виробництва; висо�

ка залежність від імпорту сировини і готової продукції;

недостатній розвиток інновацій та інші. Для вирішення

цих та інших проблем розвитку галузі необхідно засто�

совувати сучасні інструменти і підходи до управління.

Таким чином, забезпечення економічної безпеки регіо�

ну підприємствами харчової промисловості здійснюєть�

ся за рахунок власного виробництва та постачання ос�

новними видами продуктів всього населення регіону при

обов'язковому пріоритеті малозабезпечених її про�

шарків і за умови фізичної та економічної доступності

цих продуктів в такій кількості і якості, які необхідні для

збереження і підтримання життєдіяльності людини [9;

10]. У цьому процесі ключове значення має ефективне

управління ланцюгом створення вартості кінцевого про�

дукту харчової промисловості.

Головна мета управління підприємствами харчової

промисловості в контексті ціннісного ланцюга продук�

ту зводиться до повноцінного забезпечення економіч�

ної безпеки регіону та країни загалом за рахунок при�

скореного імпортозаміщення у відношенні сільгоспси�

ровини, сільськогосподарської продукції та продуктів

харчування.

Імпортозаміщення грунтується на створенні сучас�

ного вітчизняного промислового базису, а не на зни�

женні обсягів або частки імпорту. Ця політика націлена

на повне забезпечення економічної і стратегічної без�

пеки регіонів, їх незалежності, обороноздатності на

найвищому науково�технічному рівні.

Однак слід розуміти, що вкрай важливо дати раціо�

нальну оцінку ресурсів і здібностей господарюючого

суб'єкта, і комбінуючи які, можна створювати цінність

для споживача [5, с. 165]. Важлива роль у цьому про�

цесі відводиться державним органам, які розробляють,

затверджують і реалізують державні програми, спрямо�

вані на підтримку сільського господарства і галузей хар�

чової промисловості в регіонах.

Термін "ланцюг створення вартості" спочатку за�

стосовувався для дослідження процесу створення вар�

тості всередині конкретного господарюючого суб'єкта.

Вчені A.A. Томпсон та А.Дж. Стрікленд запропонували

розглядати суб'єкт господарювання як сукупність видів

діяльності, в якій кожен із структурних елементів ро�

бить свій певний внесок у здійснення витрат і отриман�

ня результатів. У цьому контексті можна говорити про

те, що в якості інструменту для досягнення поставле�

них цілей застосовувався процесно�орієнтований підхід

[17].

На нашу думку, ефективність застосування процес�

но�орієнтованого підходу в управлінні ціннісним ланцю�

гом створення вартості продукту полягає в зниженні

витрат ресурсів на всіх етапах виробництва і розподілу

продукту харчової промисловості за рахунок виявлен�

ня "вузьких" місць, оптимізації бізнес�процесів і управ�

лінського впливу (дозволяє точно визначити місце, роль

і функціональну належність кожного учасника ланцю�

га), а також максимізації цільових показників суб'єктів

господарювання через створення продукту з високою

споживчою цінністю. Саме специфіка процесно�орієн�

тованого підходу дозволяє не просто визначитися з ви�

хідною інформацією, цілями управління, очікуваними

результатами, а й вибудувати послідовний, логічний

зв'язок між кожною ланкою, елементом ланцюга і ета�

пом управління.

Загальновизнаними класиками концепції ланцюга

створення вартості (цінності) є М. Портер, Г. Джереффі,

Р. Каплінські, М. Морріс, які у своїх роботах розкрива�

ють теоретико�методичні аспекти аналізу ціннісного

ланцюга для отримання конкурентних переваг господа�

рюючих суб'єктів як всередині країни, так і за її межами

[16].

Концепція управління ціннісним ланцюгом виходить

з того, що споживач — це основний вектор, що визна�

чає напрям діяльності підприємства і його менеджмен�

ту як процесу управління послідовністю інтегрованих

видів діяльності та інформації про продуктові потоки,

орієнтованих на максимізацію цінності готового продук�

ту для споживача і забезпечення ефективності продажів

для підприємства.

Зарубіжні автори відзначають, що для ефективно�

го функціонування ціннісного ланцюга потрібно певний

ступінь "управління", проте в науковій літературі розк�

риття методичного інструментарію управління не при�

діляється належної уваги. Останні зарубіжні досліджен�

ня демонструють переміщення уваги вчених і управлінців

на ланки з більш високим рівнем доданої вартості, які

беруть участь у глобальних ланцюгах, розвиток яких

стає пріоритетним напрямком економічної політики роз�

винених країн і країн, що розвиваються [14; 15].

Науковець Б.М. Герасимов зазначає, що під час ви�

рішення складних проблем в управлінській діяльності
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центральною ланкою є методологічний процес, спрямо�

ваний на вибір методів управління, дослідження бар'єрів

і засобів для їх подолання, обгрунтування прийнятих

рішень. Виявлення "вигідних точок прикладання" управ�

лінських впливів є для суб'єкта управління складним зав�

данням, що вимагає розробки ефективного механізму

управління (порядку дій щодо об'єкта управління, що

забезпечує досягнення поставлених цілей управління)

як складової системи управління [4, с. 20].

Тому численні авторські дослідження в цій сфері

дозволяють зробити висновок, що процес управління

підприємством, а саме ціннісним ланцюгом продукту

харчової промисловості на регіональному рівні повинен

включати як мінімум чотири етапи:

1) оцінку вартості (цінності) кінцевого продукту га�

лузі;

2) визначення бізнес�процесів створення вартості

продукту галузі та складу учасників ціннісного ланцю�

га;

3) оцінку внеску кожної ланки (учасника) ланцюга у

створення вартості (цінності) кінцевого продукту;

4) моделювання ефективного ланцюга створення

вартості.

Оцінка вартості кінцевого продукту галузі здійс�

нюється на основі офіційних статистичних даних про

ціни і тарифи, опублікованих територіальними органа�

ми головного управління статистики конкретного регіо�

ну України.

Виявлення бізнес�процесів створення вартості про�

дукту галузі харчової промисловості пропонується про�

водити на основі встановлення видів економічної діяль�

ності згідно з ЄДРПОУ класифікатором видів еконо�

мічної діяльності (далі КВЕД�2) з ідентифікацією сиро�

винних, виробничих ланок, а також ланок дистрибуції,

вхідної і вихідної логістики.

Визначення складу учасників (господарюючий

суб'єктів) ціннісного ланцюга рекомендується здійсню�

вати з використанням відкритого інформаційного ресур�

су https://online.minjust.gov.ua/, що надає достовірні

і повні відомості про діяльність юридичних осіб і інди�

відуальних підприємців, зареєстрованих на території

України. Цей сервіс надає можливість пошуку органі�

зацій за заданим видом економічної діяльності відпові�

дно до КВЕД�2 та регіональної належності.

Наприклад, для ціннісного ланцюга створення вар�

тості рослинних масел, хлібопродуктів і макаронних

виробів встановлені загальні організаційно�економічні

особливості:

— наявність єдиної сировинної бази, що є продук�

том рослинницької галузі сільського господарства (зер�

нові і олійні культури);

— тривалий період зберігання сировини, що вима�

гає наявності виробничих потужностей для здійснення

виду діяльності із зберігання та складування зернових

культур.

Для оцінки вкладу кожної ланки (учасника) ланцю�

га в створення вартості кінцевого продукту рекомен�

дується використовувати показник доданої вартості.

Пропорції розподілу доданої вартості між ланками

ціннісного ланцюга визначаються за допомогою струк�

турного аналізу середніх роздрібних цін на кінцеві про�

дукти галузі. Основними джерелами інформації при про�

веденні структурного аналізу є дані управлінського об�

ліку окремих організацій (кошторису витрат, фактичні і

планові калькуляції), офіційні статистичні дані про

структуру роздрібних цін на окремі види харчової про�

дукції в Україні.

На заключному етапі здійснюється моделювання

ціннісного ланцюга і визначаються варіанти інтеграції

організацій�учасників, що спрямовано на підвищення

ефективності діяльності кожного учасника і максиміза�

цію доданої вартості продукту території. З використан�

ням матричної структури моделювання, заснованої на

доданій вартості і територіальному зонуванні, розрахо�

вуються можливі варіанти інтеграційної взаємодії учас�

ників ціннісного ланцюга і вибираються найбільш ефек�

тивні з них.

Таким чином, існуючі науково�методичні розробки

у сфері управління підприємством, а саме ціннісним лан�

цюгом продуту харчової промисловості не є жорстки�

ми інструментами управління, а в більшій мірі теорети�

ко�описовими і аналітичними, які вимагають узагальнен�

ня, систематизації та доповнення з урахуванням галу�

зевої специфіки.

Мета управління 

Об’єкт управління: ціннісний ланцюг продукту харчової промисловості 

Процес постачання  Процес виробництва Процес  реалізації 

Суб’єкт управління: робоча група 

Методи управління: адміністративні, економічні, цифрові 

Інструменти (засоби) управління 

Результат управлінського впливу 
(Показники ефективності на основі доданої вартості) 

Рис. 1. Модель системи управління підприємством,
а саме ціннісним ланцюгом продукту харчової промисловості в регіоні

Джерело: складено авторами.
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У результаті, на рисунку 1 узагальнено представле�

на модель системи управління підприємством, а саме

ціннісним ланцюгом продукту харчової промисловості

у регіоні, що включає такі структурні елементи, як цілі і

об'єкти управління, сукупність елементів ланцюга, ме�

тоди і інструменти управління.

Логіка побудови управлінської моделі передбачає

поступовий перехід від однієї структурної одиниці до

іншої на шляху до цільових результатів — економічних

показників, що комплексно визначає ефективність фун�

кціонування ціннісного ланцюга [1].

Головним завданням управління виступає ефективна

взаємодія різних ланок (учасників) ланцюга і максиміза�

ція доданої вартості кожного з зазначених вище елементів.

Наявність конкретної мети передбачає виділення

об'єкта управління, в якості якого виступає безпосеред�

ньо ціннісний ланцюг продукту харчової промисловості,

що містить у своїй структурі сировинні ланки (обслуго�

вуючі заготівельний процес), виробничі (за допомогою

яких здійснюється процес виробництва готового про�

дукту) і дистрибутивні ланки (охоплюють реалізаційний

процес) [1].

Визначення мети управлінського впливу, а також

структурних елементів ланцюга обумовлює необхідність

виділення спеціалізованого органу, який контролює ос�

новний процес. Іншими словами, важливе місце в про�

цесі управління ціннісним ланцюгом належить суб'єкту,

який здійснює такий вплив. В свою чергу якісне управл�

іння передбачає використання набору прийомів і спо�

собів, за допомогою яких управлінський вплив буде

здійснюватися.

Для ефективного управління ціннісним ланцюгом

доцільно застосування науково обгрунтованих методів

(підходів), що відповідають вимогам економіки з ура�

хуванням сучасного стану ринкового середовища. Уп�

равлінський вплив на ціннісний ланцюг націлений на те,

щоб на кожному етапі (в кожній ланці) максимізувати

додану вартість [2].

Важливо розуміти, що не існує універсальних ме�

тодів та інструментів управління, які однаково були б

результативні як по відношенню до суб'єкта господа�

рювання, так і до регіону. Для ефективного управління

ціннісним ланцюгом продукту харчової промисловості

на регіональному рівні доцільно застосовувати адміні�

стративні, економічні і цифрові методи управління.

Адміністративні методи включають: заборони,

дозвіл, примус і контроль. Заборона передбачає забо�

рону або обмеження будь�якої діяльності. Наприклад,

заборона в харчовій промисловості включає обмежен�

ня імпорту і експорту ряду продуктів харчування. Забо�

рона стосується тих країн, звідки заборонено постав�

ляти яловичину, домашню птицю, кілька різновидів риби

та морепродуктів. До переліку заборонених продуктів

також входять деякі види молочних продуктів, овочів,

фруктів, горіхів і алкоголю [8, с. 26].

Дозвіл передбачає згоду на ведення певної діяль�

ності, видане державними органами в установленому

порядку. До інструментів реалізації дозвільної діяль�

ності належить ліцензування. Як приклад реалізації цьо�

го методу можна навести те, що в харчовій промисло�

вості потрібна реєстрація харчових продуктів і під�

твердження їх відповідності якості [11].

Примус передбачає покарання за порушення вста�

новлених норм шляхом застосування повноважними

органами і посадовими особами відповідних заходів

впливу за допомогою системи правового обмеження [8].

У харчовій промисловості примусові заходи стосують�

ся вимог до якості і безпеки харчових продуктів, вико�

нання санітарних норм при здійсненні виробничого про�

цесу, транспортування і складування продукції харчо�

вої промисловості.

Контроль як форма адміністративних методів реа�

лізується через державний контроль (нагляд). Контроль

з боку державних органів за процесом виробництва хар�

чових продуктів дав поштовх до розвитку систем менед�

жменту якості, що забезпечують по всьому ланцюгу ви�

робництва безпеку продуктів харчування.

Адміністративні методи управління спрямовані на

регламентацію функцій, прав, обов'язків і елементів

системи управління ціннісним ланцюгом в рамках нор�

мативно�правової бази. До законодавчих та норматив�

них документів, що регламентують різні сфери діяль�

ності ціннісним ланцюгом продукту харчової промисло�

вості, відносять такі: Указ президента України №392/

2020 Про рішення Ради національної безпеки і оборо�

ни України від 14.09. 2020 р. "Про Стратегію національ�

ної безпеки України", Розпорядження КМУ від 10.07.

2019 р. № 588�р "Про схвалення Стратегії розвитку ек�

спорту продукції сільського господарства, харчової та

переробної промисловості України на період до 2026

року" [13], Закон України від 23.12.1997 № 771/97�ВР

"Про основні принципи та вимоги до безпечності та

якості харчових продуктів" [7].

З метою розвитку сировинних і виробничих ланок

ціннісного ланцюга продукту харчової промисловості

розробляються державні програми.

Стандарти якості виступають невід'ємним атрибутом

виробництва продовольчих товарів, так як безпека хар�

чових продуктів безпосередньо пов'язана з їх якісною

складовою. Система управління будується на принци�

пах HACCP, міжнародних і національних стандартах

ISO, основне призначення яких якісна сертифікація і

безпека продуктів харчування.

Економічні методи, що базуються на економічних

законах, є необхідним регулятором інтересів учасників

ціннісного ланцюга продукту харчової промисловості і

реалізуються через надання податкових пільг суб'єктам

господарювання, субсидій, субвенцій, дотацій та цільо�

вих позик, пільгового кредитування, грантів, висновків

спеціальних інвестиційних контрактів, здійснення дер�

жавних закупівель.

Слід зазначити, що в Україні вартість кредитів для

сільськогосподарських товаровиробників залишаєть�

ся на досить високому рівні, однак державні органи

можуть стимулювати розвиток ціннісного ланцюга

продукту шляхом зниження процентних ставок і роз�

ширення заставних операцій для стимулювання інно�

ваційного розвитку агропромислового комплексу

[12].

Надання грантів учасникам ціннісного ланцюга —

вагома фінансова підтримка для виробників продукції

сільського господарства і харчової промисловості. На�

приклад, у Хмельницькій області в рамках реалізації

Competitive Economy Program проводиться конкурс на
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отримання грантів початківцями фермерами та сільсько�

господарськими споживчими кооперативами.

Спеціальні інвестиційні контракти є особливою фор�

мою взаємодії господарюючих суб'єктів і органів дер�

жавної влади. Адміністрація муніципальної освіти і еко�

номічний суб'єкт укладають інвестиційний договір,

відповідно до якого у кожної зі сторін виникають

взаємні зобов'язання.

Система державних закупівель, регульована Зако�

ном України від 25.12.2016 №922�VIII "Про публічні за�

купівлі" [6], виступає дієвим інструментом управління

ціннісним ланцюгом, бо сприяє розвитку ринкових від�

носин і розширенню ринку збуту виробленого продук�

ту харчової промисловості.

Цифрові методи визнані забезпечити обробку на�

явного масиву даних про діяльність учасників ціннісно�

го ланцюга шляхом їх систематизації та класифікації з

метою прийняття обгрунтованих управлінських рішень.

Активне впровадження і використання інформацій�

но�комунікаційних технологій в управління ціннісним

ланцюгом продукту харчової промисловості, як�от: циф�

рове сільське господарство, "розумні" електромережеві

системи, інтернет�торгівля, безпілотний транспорт,

сприяють прискореному розвитку агропродовольчої

системи і сільських територій. Цифрові методи підви�

щують ефективність ціннісного ланцюга через створен�

ня наскрізних бізнес�процесів, спрямованих на підви�

щення доданої вартості, а також розширення повнова�

жень економічних суб'єктів при виборі постачальників,

дистриб'юторів і транспортних компаній [5].

Одними з головних елементів системи управління є

інструменти (засоби) управління, за допомогою яких

здійснюється ефективне регулювання економічних процесів

і взаємовідносин між учасниками ціннісного ланцюга.

Логічним завершенням процесу управління виступає

отримання конкретного результату. У випадку з цінніс�

ним ланцюгом продуту позитивним результатом може

виступати наявність дієвої, злагодженої системи управ�

ління підприємством, яка сприяє створенню якісної про�

дукції харчової промисловості, затребуваного суспіль�

ством, забезпечує максимізацію доданої вартості на всіх

етапах господарського процесу, конкурентоспро�

можність галузі та економічну безпеку регіону.

Зауважимо, що результативність процесу управлін�

ня вартістю кінцевого продукту харчової промисловості

безпосередньо залежить від органу, що здійснює таке

керівництво, виконуваних ним функцій і обраного ме�

тодичного інструментарію на регіональному рівні.

На основі аналізу організаційних структур мініс�

терств на прикладі Вінницької області встановлено

відомчі підрозділи, які можуть бути задіяні в регіональ�

ному управлінні ціннісним ланцюгом продуту харчової

промисловості.

1. Департамент міжнародного співробітництва та

регіонального розвитку Вінницької облдержадмініст�

рації, у тому числі управління агропромислового роз�

витку.

2. Департамент фінансів Вінницької обласної дер�

жавної адміністрації, включаючи Управління фінансо�

вого, інформаційного та господарсько�організаційно�

го забезпечення.

3. Головне управління Держпродспоживслужби у

Вінницькій області.

Для максимальної ефективності управління цінніс�

ним ланцюгом продуту харчової промисловості доціль�

но виділення спеціальної структури, яка безпосередньо

займатиметься моніторингом стану кожної з ланок

ланцюга, контролем за якістю взаємодії її структурних

елементів. З іншого боку, виділення окремого відом�

ства, що займається процесом управління ціннісним лан�

цюгом продуту харчової промисловості, є фінансово

витратним. З цих позицій і з метою економії бюджетних

коштів рекомендовано формування спеціалізованої

робочої комісії з числа працівників кожного міністер�

ства.

Робоча комісія буде існувати формально в зв'язку

з відсутністю бюджетного фінансування, в зв'язку з цим

втрачається необхідність організації окремого відом�

ства і кабінету. Співробітник кожного з міністерств буде

входити до складу робочої комісії, залишаючись при

цьому на своєму робочому місці.

Функції робочої комісії в процесі управління

ціннісним ланцюгом продуту харчової промисловості

затребувані сучасним станом економічного середови�

ща. З огляду на той факт, що в рамках регіону кожна з

ланок відокремлена (територіально, юридично), сьо�

Робоча комісія 

Процес управління 
сировинними ланками 

ціннісного ланцюга продукту 
харчової промисловості 

Процес управління 
виробничими  ланками 
ціннісного ланцюга 
продукту харчової 
промисловості

Процес управління  
ланками дистрибуції  
ціннісного ланцюга 
продукту харчової 
промисловості 

Зростання доданої вартості на всіх етапах виробництва і розподілу 
продукту харчової промисловості 

Економічна безпека регіону (зростання ВРП) і країни в цілому  
(зростання ВВП)

Рис. 2. Результативність процесів управління ціннісним ланцюгом продукту харчової
промисловості, що реалізуються робочою групою в регіоні

Джерело: складено авторами.
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годні назріла гостра необхідність контролю процесу

управління підприємством, поєднання кожної з ланок в

єдину систему. Саме це дозволить максимізувати дода�

ну вартість виробленого продукту харчової промисло�

вості в регіоні.

Робоча комісія буде дієвим органом, який сприяє

економічній безпеці та планомірному зростанню мак�

роекономічних показників (ВРП і ВВП) у перспективі.

Результативність процесів управління ціннісним лан�

цюгом продуту харчової промисловості, що реалізують�

ся робочою комісією, можна побачити на рисунку 2.

Тому застосування для досягнення поставленої мети

процесно�орієнтованого підходу сприяє вибудовуванні

сукупності різних процесів управління постачальними,

виробничими та дистрибутивними ланками через виді�

лення мети, завдань, об'єкта і суб'єкта контролю, за�

стосування методів та інструментів управління з орієн�

тацією на кінцевий результат.

Результативність процесу управління робочою ко�

місією сукупності сировинних, виробничих і дистрибу�

тивних ланок може бути виражена в зростанні доданої

вартості на всіх етапах виробництва і розподілу про�

дуктів харчової промисловості, а також забезпеченні

економічної безпеки регіону (зростання ВРП) і країни

загалом (зростання ВВП).

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Враховуючи вищезазначене можна зробити висно�

вок, що економічна безпека регіону — це система за�

ходів щодо відгородження економічного простору ре�

гіону від зовнішніх і внутрішніх загроз, які перешкод�

жають ефективному функціонуванню складових регіо�

нальної економіки: інституційної інфраструктури

(органів адміністративно�територіального управління та

фінансово�кредитних інститутів); власне сфери вироб�

ництва; об'єктів транспорту та зв'язку; науки і наукових

установ; систем життєзабезпечення; соціальної сфери.

За допомогою модифікованого процесно�орієнтовано�

го підходу, який базується на концепції ланцюга ство�

рення вартості (цінності) у системі економічної безпеки

регіону, взаємопов'язані цільові орієнтири управлінсь�

ких органів спрямовані на максимізацію доданої вар�

тості. Стійке зростання доданої вартості у всіх ланках

ціннісного ланцюга сприяє не тільки отриманню прибут�

ку підприємствами харчової промисловості, але забез�

печує регіональну економічну безпеку через збільшен�

ня валового регіонального продукту, що в свою чергу

здійснює прямий вплив на основний макроекономічний

показник країни — валовий внутрішній продукт.

Тому система управління підприємством, а саме

ціннісним ланцюгом, що базується на процесах, є уні�

версальною, вона економічно виправдана, ефективна і

доцільна, бо сприяє реалізації принципу економії бюд�

жетних коштів і одночасно з цим враховує всі основні

аспекти управлінської діяльності, результатом якої є за�

безпечення економічної безпеки регіону.

Перспективним напрямом подальших розвідок є

вивчення управління підприємствами харчової промис�

ловості у системі економічної безпеки зарубіжних країн.
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Проаналізовано сучасний стан рекреаційно�туристичної діяльності, розглянуто вплив євро�
інтеграційних процесів на підвищення рівня розвитку рекреаційної сфери в Україні. Дослідже�
но еколого�економічні аспекти забезпечення рекреаційно�туристичної діяльності в Україні.
Обгрунтовано конкурентоспроможність рекреаційно�туристичної діяльності на українському
ринку туристичних послуг. Виявлено чинники, які впливають на розвиток еколого�економічно�
го забезпечення рекреаційно�туристичної діяльності. Запропоновано подальший розвиток рек�
реаційної сфери за сучасних глобалізаційних та євроінтеграційних процесів.

Доведено, що для розробки ефективного механізму реалізації завдань щодо підвищення
рівня розвитку рекреаційно�туристичної діяльності потрібно вдосконалювати державне управ�
ління на регіональному рівні відносно суспільних та еколого�економічних відносин у рекре�
аційній сфері, забезпечувати прозорість надання послуг рекреаційно�туристичної діяльності
для всіх верств українського та іноземного населення, а також впроваджувати ефективну інве�
стиційну політику для еколого�економічного забезпечення рекреаційного туризму. Для роз�
витку рекреаційної сфери необхідно створювати належні умови, які можуть призвести до тен�
денції збільшення попиту на рекреаційні послуги, поступово розширюючи ринок збуту послуг
рекреаційно�туристичної діяльності. А також впроваджувати власні туристичні послуги за ра�
хунок ефективного маркетингу, це дасть змогу запровадити Україну, як державу із привабли�
вою туристичною діяльністю. Зокрема, налагодження інформаційних потоків всередині дер�
жави та за кордоном, вдосконалити роботу інформаційних центрів. Визначити основні напря�
ми вдосконалення рекреаційного туризму, що у подальшому дозволить гідно представити ук�
раїнські послуги рекреаційно�туристичної діяльності на світовому ринку туристичних послуг, а
це у свою чергу значно підвищить рівень конкурентоспроможності. Одночасно потрібно реалі�
зовувати організацію еколого�економічних засобів з метою забезпечення масштабів, темпів і
пропозицій розвитку рекреаційної сфери.

The current state of recreational and tourist activities is analyzed, the influence of European
integration processes on increasing the level of development of the recreational sphere in Ukraine is
considered. Ecological and economic aspects of providing recreational and tourist activities in Ukraine
have been studied. The competitiveness of recreational and tourist activities in the Ukrainian market
of tourist services is substantiated. Factors influencing the development of ecological and economic
support of recreational and tourist activities have been identified. Further development of the
recreational sphere in the context of modern globalization and European integration processes is
proposed.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Туризм посідає одну із головних ролей у еколого�

економічному розвитку рекреаційної, а також суміжних

їй сфер. Розвиток рекреаційного туризму має позитив�

ний вплив на підвищення рівня зайнятості населення,

надходжень у валюті, споживчий попит тощо. На сьо�

годні еколого�економічний розвиток України визна�

чається завдяки впровадженню програм, які мають

євроінтеграційний характер у контексті розвитку рек�

реаційно�туристичної діяльності суміжних країн та не

тільки. Важливим у такому випадку є розвиток еколо�

го�економічних відносин для вдосконалення рекреа�

ційного туризму та потребує більшої уваги. Все це зумов�

люється євроінтеграцією економік держав, підвищен�

ня якості та стандартів життя населення, а саме у до�

статньо розвинутих економічних країнах, інвестиціями

(як іноземними, так і вітчизняними) у привабливі регіо�

ни рекреаційно�туристичної діяльності тощо. Задля

отримання позитивного ефекту розвитку рекреаційно�

туристичної діяльності необхідно забезпечувати задо�

вільний рівень державного управління із урахуванням

еколого�економічних аспектів.

Євроінтеграційні процеси дуже сильно впливають на

розвиток рекреаційної сфери, а рекреаційно�туристич�

на діяльність у свою чергу впливає на розвиток світової

економіки. Розвиток рекреаційно�туристичної діяль�

ності в Україні супроводжується високим рівнем конку�

ренції, як між країнами, так і між туристичним терито�

ріями всередині однієї країни, високою якістю обслу�

говування туристів, підвищення рівня інформатизації.

Сьогодні в Україні відбувається стрімка зміна еко�

лого�економічних процесів, які пов'язані із реформуван�

ням направленості політики країни, все це стосується

всіх сфер національної економіки. Рекреаційний туризм

стає провідною високоприбутковою сферою національ�

ної економіки в контексті еколого�економічного розвит�

ку України.

It is proved that in order to develop an effective mechanism for implementing tasks to increase the
level of development of recreational and tourist activities it is necessary to improve public
administration at the regional level in relation to social and ecological and economic relations in the
recreational sphere., as well as to implement an effective investment policy for ecological and
economic support of recreational tourism. For the development of the recreational sphere it is
necessary to create appropriate conditions that can lead to an increasing trend in demand for
recreational services, gradually expanding the market for recreational and tourist services. And also
to introduce own tourist services at the expense of effective marketing, it will allow to introduce
Ukraine as the state with attractive tourist activity. In particular, the establishment of information
flows within the country and abroad, to improve the work of information centers. Identify the main
directions of improvement of recreational tourism, which in the future will allow to present Ukrainian
recreational and tourist services in the world market of tourist services, and this, in turn, will
significantly increase the level of competitiveness. At the same time it is necessary to implement the
organization of environmental and economic means in order to ensure the scale, pace and proposals
for the development of the recreational sphere.

Ключові слова: євроінтеграційні процеси, рекреаційно�туристична діяльність, еколого�економічні ас�

пекти, довкілля, рекреаційна сфера.

Key words: European integration processes, recreational and tourist activities, ecological and economic aspects,

environment, recreational sphere.

Позитивним ключем у розвитку рекреаційно�турис�

тичної діяльності в Україні в контексті євроінтеграцій�

них процесів постає реформування рекреаційної сфе�

ри та підлаштування її до стандартів Європейського

Союзу. Завдяки цим процесам розвитку туристичної

діяльності визначають можливості державного управ�

ління впроваджувати напрямки інституціональних змін,

тобто вдосконалення реформ, зміна фінансової та про�

мислової політик, запобігання кризових становищ тури�

стичного бізнесу тощо.

Насамперед вищезазначене стосується впроваджен�

ня політики євроінтеграції, завдяки якій потрібно стиму�

лювання розвитку рекреаційно�туристичної діяльності,

створення сприятливих умов для залучення іноземних та

вітчизняних інвестицій, забезпечення розширення зовні�

шньоекономічної діяльності в Україні, а також забезпе�

чення ефективного та раціонального використання ре�

сурсів, в основному фінансових, задля підтримки еколо�

го�економічних реформ української влади.

МЕТОЮ ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є визначення еколого�еконо�

мічних аспектів забезпечення рекреаційно�туристичної

діяльності в Україні у контексті євроінтеграційних про�

цесів.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідження розвитку рекреаційного туризму, а

також еколого�економічне забезпечення рекреаційної

сфери висвітлено у наукових розробках таких вітчиз�

няних науковців: Дребот О.І. [1], Кондратюк О.І. [4] та

Котенко Т.М. [6].

Питаннями розвитку туристичної діяльності в кон�

тексті євроінтеграційних процесів займались Гальцо�

ва О.Л. [2], Юрченко Н.І. [2], Хмелевський О.В. [5], Ко�

шівська М.В. [5] та Юхновська Ю.О. [7].
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МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Дослідження щодо вдосконалення системи еколо�

го�економічного забезпечення рекреаційно�туристичної

діяльності в Україні у контексті євроінтеграційних про�

цесів проводилось методами аналізу та синтезу, абст�

рактно�логічного та монографічного, на основі інфор�

мації обраної із літературних джерел, що становлять

наукові публікації українських вчених, знайдених на

просторах Інтернет�ресурсів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Території рекреаційно�туристичної діяльності мають

видові характеристики, тобто гарний пейзаж, природа,

ландшафти, розвинута туристична інфраструктура, еко�

логічний та економічний потенціали, сприятливі умови

для рекреації тощо. За умов обмеження фінансування

регіонів рекреаційно�туристичної діяльності рівень роз�

витку вище зазначених складових трансформується.

Розвиток територій рекреаційно�туристичної діяль�

ності має наступні завдання: моніторинг рекреаційних

ресурсів (визначається кількість атрактивних об'єктів,

що використовуються, а також пошук нових); згрупу�

вання рекреаційно�туристичних мереж та їх кордонів;

визначення конкретних територій рекреаційно�турис�

тичної діяльності (визначення пріоритетів для розвитку

рекреаційного туризму). Після чого необхідно зробити

висновок щодо рівня розвитку територій рекреаційно�

туристичної діяльності, можливі та неможливі напрями

її розвитку, рівня якості природокористування, та на�

прикінці, повна або часткова перепрофілювання вико�

ристання природних ресурсів на територіях рекреацій�

ного туризму.

Розвиток рекреаційно�туристичної діяльності без�

посередньо пов'язаний із використанням всіх потен�

ціалів та ресурсів на територіях, де є рекреація. На

основі аналізу та оцінки ресурсів рекреаційно�туристич�

ної діяльності проводиться територіальне планування

розвитку рекреаційного туризму. Одночасно із цим, пе�

редбачається розвиток суміжних сфер, виробництв, які

орієнтуються на обслуговування туристів. Необхідно

зазначити, що організація рекреаційно�туристичної

діяльності відбувається завдяки використанню природ�

них ресурсів.

На жаль, сьогоднішній стан в Україні стосовно

розвитку окремих територій на практиці майже не

відбувається, незважаючи на те, що країна багата при�

родним потенціалом, завдяки якому можна підвищи�

ти рівень розвитку рекреаційного туризму. Економі�

ка в Україні виступає в ролі постачальника вітчизня�

них туристів на міжнародному ринку туристичних по�

слуг та не має змогу забезпечити всі умови для по�

дальшого розвитку в'їзного та виїзного рекреаційно�

го туризму. Розвиток територій рекреаційно�турис�

тичної діяльності, наразі, є недостатньо конкурентоз�

датним, хоча й має природні, історичні та культурні

потенціали.

За сьогоднішніх умов території рекреаційного ту�

ризму розглядаються як фактори розвитку рекреації

загалом завдяки еколого�економічних систем. Голов�

ною проблемою постають соціальні та еколого�еко�

номічні інтереси населення стосовно опановування при�

родного та ресурсного потенціалів. Матеріально�техні�

чна база розвитку рекреації залежить від таких фак�

торів, як активізація рекреаційного суспільства, підви�

щення рівня доходів, коливання цін на туристичні путів�

ки, конвертованість української валюти, розширення

зовнішньоекономічної діяльності тощо. Тому перспек�

тивним є прогноз рекреаційних процесів туристичної

діяльності.

За останні часи зберігається тенденція спаду жит�

тєвого рівня населення, підвищуються ціни, які у свою

чергу, випереджають зростання доходів, посилюється

соціальна непропорційність між різними верствами на�

селення. У цей період сподівається значне переважен�

ня пропозицій туристичних послуг над попитом на них.

Основною групою туристів становить більша частина

добре фінансово забезпеченого населення. Так, основ�

ну частину потенційних туристів послуг рекреаційного

туризму становлять люди літнього віку, а це у свою чер�

гу переважна частина малозабезпеченої верстви насе�

лення, то зростання цін на туристичні путівки може знач�

но зменшити попит на рекреацію. Тому питання щодо

державних дотацій на рекреаційну сферу залишається

актуальним і нині.

Пріоритетами рекреаційної політики є забезпечен�

ня внутрішньої оборотності послуг рекреаційно�турис�

тичної діяльності, завдяки підвищенню якості та

збільшення асортименту, а також вдосконалення умов

обслуговування, локалізація будівництва нових атрак�

тивних об'єктів, модернізація вже існуючих. Грошові

кошти організацій із рекреаційно�туристичною діяльні�

стю вигідно вкладати у вдосконалення доріг, послуги

водопостачання та каналізації, служби зв'язку та серві�

су, бо все це покращує умови проживання у рекреацій�

них територіях (зонах відпочинку, санаторно�лікувальні

заходи, готелі та інші), що паралельно підвищує при�

вабливість та попит.

Наразі значно менший попит на рекреаційний туризм

у південних територіях країни, тому доцільно створю�

вати належні умови для задоволення попиту. Також

доцільно для подальшої перспективи організувати ви�

робництво екологічно чистої продукції харчування.

Міжнародний досвід показує, що сертифікація про�

дуктів харчування та досконала організація маркетингу

є привабливими чинниками розширення збуту послуг

рекреаційно�туристичної діяльності.

Розвиток туризму для кожної країни має великі пе�

реваги щодо еколого�економічної ролі та привабливості

того чи іншого регіону. Розвиток туристичної діяльності

позитивними факторами впливає на рівень зайнятості

населення, а також на споживчий попит. На сьогодні

еколого�економічний розвиток України визначається

аспектами економічної політики, яка буде сприяти на

розвиток та зближення із досвідом ЄС між прикордон�

ними та транскордонними регіонами в контексті розвит�

ку збалансованості забезпечення рекреаційно�турис�

тичної діяльності [1, с. 43].

За умов євроінтеграційних процесів у рекреаційно�

туристичній діяльності Україна може запровадити рек�

реаційний туризм, як один із пріоритетних сфер в еко�

номіці держави. В країні є всі можливості для розвитку

туристичних коридорів та покращення туристичної
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інфраструктури, а також покращення надання послуг

рекреаційного туризму.

Європейська інтеграція України є найважливішою

сучасною тенденцією, що має потужний вплив на про�

цеси реформування туристичної індустрії. Не менш важ�

ливим є процес глобалізації. На сучасному етапі розвит�

ку туристичної сфери позначається прагненням політич�

них сил відповідати образу провідників євроінтеграції,

що позначається і на діяльності органів державної вла�

ди. Але нерідко позитивне ставлення до євроінтегра�

ційних тенденцій супроводжується відсутністю реаль�

них реформ, зокрема спостерігається збереження пе�

решкод, а також ускладнень ведення бізнесу, практич�

на відсутність позитивних змін у залученні інвестицій та

бюджетному фінансуванні соціальних програм, пов'я�

заних із розвитком туризму [2, с. 311].

Розвиток на територіях рекреаційного туризму в

Україні вимагає поглиблення співпраці із країнами Євро�

пейського Союзу, формування систем для підготовки

або підвищення кваліфікації, набір достатньої кількості

кваліфікованих кадрів, які здатні впровадити або під�

лаштувати українські стандарти до стандартів Євро�

пейського Союзу, а також впровадження новітніх інно�

ваційних технологій.

Рекреаційний туризм слід розглядати як складну

систему, для якої характерним є високий рівень інтег�

раційних процесів між її секторами. Без системного

підходу в процесі дослідження неможливо розглядати

жодного об'єкта, процесу або явища. Окрім цього, сис�

темний підхід застосовується для формулювання сут�

ності проблем, які досліджуються, та вибору ефектив�

них напрямів їх вирішення [3, с. 45].

Забезпечення рекреаційно�туристичної діяльності із

урахуванням еколого�економічних аспектів є ключовим

завданням щодо розвитку рекреаційної сфери (табл. 1).

Значний рівень розвитку рекреаційно�туристичної діяль�

ності дає змогу вдосконалити екологічне та економічне

становище на територіях рекреаційного туризму в Ук�

раїні, забезпечить фінансові надходження у державний

бюджет країни, покращить життя населення в цілому.

Для цього необхідно направити всі сили на формуван�

ня напрямів розвитку рекреаційної сфери в контексті

еколого�економічних, а також соціально�політичних

умов.

До основних проблем рекреаційної сфери слід

віднести екологічні кризи та відсутність належного

іноземного та вітчизняного інвестування, та зацікав�

леності з боку влади. Більша частина готелів, турис�

тичних баз, зон відпочинку, санаторіїв, кемпінгів по�

будовані в давні часи та не відповідають сьо�

годнішнім світовим стандартам, їх мережа була

сформована у часи масового туризму, з високим

рівнем експлуатації та несвоєчасним ремонтом (по�

точним та капітальним), що і призвело до сильного

зносу рекреаційних об'єктів.

Необхідно розглядати наявну інфраструктуру,

не тільки як елемент із надання послуг рекреаційно�

туристичної діяльності, але й провідним фактором

забезпечення соціального та еколого�економічно�

го життя населення країни. До транспортної інфра�

структури рекреаційного туризму відносяться тран�

зитні перевезення, залізничні сполучення, автомагі�

стралі, повітряний та морський транспорт. В Україні

існує нагальна потреба у розвитку автомобільних доріг

і залізниць, аеропортів, морських та, навіть, річкових

портів. Такі транспорти, як авіаційний, залізничний, ав�

томобільний та морський можуть забезпечити переве�

зення туристів.

Завдяки значному іноземному або вітчизняному

інвестуванню може вирішитись питання відносно облаш�

тування інфраструктури на територіях рекреаційно�ту�

ристичної діяльності в Україні. Стратегія формування

комплексів рекреаційно�туристичної діяльності визна�

чає місце та роль рекреаційної сфери в еколого�еконо�

мічних заходах. Аналіз екологічної та економічної до�

цільності використання потенціалів рекреаційного ту�

ризму показує інтерес та сприяння дій органів держав�

ної влади. Тобто державна влада впроваджує рекреа�

ційну політику, яка допомагає сформувати сприятливе

становище на ринку туристичних послуг для соціально�

політичного та еколого�економічного розвитку турис�

тичного бізнесу.

Для того щоб відбулась адаптація українського

туризму до стандартів Європейського Союзу потрібно

розвинути туристичну інфраструктуру, впроваджува�

ти контроль за якістю надання послуг рекреаційно�

туристичної діяльності, збільшення асортименту зад�

ля підвищення конкурентоспроможності на міжнарод�

ному ринку, розвивати регіони рекреаційного туриз�

му тощо. Виникає потреба у розробці плану для роз�

витку всіх видів туристичної діяльності — це лікуваль�

но�оздоровчий, культурно�пізнавальний, сімейний,

спортивний, релігійний, екологічний (зелений),

гірський, підводний, рекреаційний та інші. Потрібно

впроваджувати власні туристичні послуги за рахунок

ефективного маркетингу, це дасть змогу запровади�

ти Україну, як державу із привабливою туристичною

діяльністю. Зокрема, налагодження інформаційних

потоків в середині держави та за кордоном, вдоско�

налити роботу інформаційних центрів. Визначити ос�

новні напрями вдосконалення рекреаційного туриз�

му, що у подальшому, дозволить гідно представити

українські послуги рекреаційно�туристичної діяль�

ності на світовому ринку туристичних послуг, а це, у

свою чергу, значно підвищить рівень конкурентосп�

роможності.

Економічний аспект Екологічний аспект 
1. Розвиток соціально-
виробничої інфраструктури. 
2. Забезпечення ефективного та 
раціонального використання 
ресурсів. 
3. Залучення інвестицій в 
регіони рекреаційно-туристичної 
діяльності. 
4. Стимулювання економічно 
малорозвинутих регіонів. 
5. Зміцнення економічних та 
політичних взаємозв’язків. 
6. Збільшення ВВП. 
7. Збільшення грошового потоку 
в іноземній валюті 

1. Збереження природного 
потенціалу в регіонах рекреаційно-
туристичної діяльності. 
2. Зниження техногенного впливу 
на навколишнє природне 
середовище. 
3. Вдосконалення стану природних 
ресурсів. 
4. Забезпечення самовідновлення 
довкілля. 
5. Розвиток парків та заповідників у 
регіонах рекреаційно-туристичної 
діяльності. 
6. Формування відповідальності у 
населення відносно стану довкілля, а 
також екологічної поведінки 

Таблиця 1. Еколого%економічні аспекти
забезпечення рекреаційно%туристичної діяльності

Джерело: розроблено на основі [4, с. 112].
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Конкурентоспроможність рекреацій�

но�туристичної діяльності на українсько�

му ринку туристичних послуг на фоні

інших економічно та туристично розвину�

тих держав зумовлює вдосконалення

інфраструктури окремих складових: за�

клади харчування, готельні комплекси,

транспортні мережі, різні послуги для ту�

ристів (банківські, розважальні, побутові,

юридичні, страхові тощо). На розвиток

рекреаційного туризму в Україні впливає

рівень державної підтримки рекреаційної

сфери, а також стан суміжних їй сфер.

Конкуренція на вітчизняному ринку

рекреаційно�туристичних послуг та вихід

на світовий ринок обумовлює потребу в

оновленні матеріально�технічної бази та

кадрів відповідно до стандартів Євро�

пейського Союзу, посилення маркетинго�

вих засобів. Проблема у розвитку рекре�

аційної сфери потребує визначення чин�

ників, які впливають на розвиток (позитивні чинники) та

створюють бар'єри розвитку (негативні чинники) для по�

дальшого формування цілей (рис. 1).

Існує потреба в ефективному пошуку механізмів фун�

кціонування рекреаційного туризму задля активізації зай�

нятості населення та розвитку економіки держави. Украї�

на має потенціал для розвитку рекреаційної сфери та по�

кращення відпочинку та оздоровлення, інтелектуальних

можливостей, підвищення культурного рівня населення

тощо. Тобто підвищення рівня якості життя населення.

На основі аналізу сучасного стану рекреаційно�ту�

ристичної діяльності з урахуванням системи макроеко�

номічних і регіональних факторів визначено такі особ�

ливості розвитку рекреаційно�туристичної сфери, які

впливають на зайнятість населення в Україні:

— погіршення соціально�економічних показників

результативності функціонування сфери рекреації і ту�

ризму, зниження (особливо протягом останніх двох

років) рівня зайнятості населення рекреаційно�турис�

тичною діяльністю, охоплення населення різними вида�

ми рекреаційно�туристичних послуг;

— зростання структурної незбалансованості ринку

рекреаційно�туристичних послуг у регіонах, втрата знач�

ної частини рекреаційно�туристичного потенціалу сфе�

ри (Криму і Донбасу);

— хронічне недовантаження об'єктів рекреаційно�

туристичної інфраструктури та значна зношеність основ�

них засобів цих підприємств, недостатність ресурсів для

покращення якості послуг та інвестування;

— посилення недоступності для значної частини

населення рекреаційно�туристичних послуг у результаті

погіршення рівня життя і зменшення доходів;

— зниження частки рекреаційно�туристичних послуг

у структурі платних послуг унаслідок загального зубо�

жіння населення та переміщення витрат на обов'язкові;

— різке зменшення споживання рекреаційно�тури�

стичних послуг населенням, зокрема сільським;

— скорочення витрат населення на ці послуги в за�

гальних витратах і заощадженнях [6, с. 202].

Для подальшого розвитку рекреаційної сфери не�

обхідно створювати належні умови, які можуть призве�

сти до тенденції збільшення попиту на рекреаційні по�

слуги, поступово розширюючи ринок збуту послуг рек�

реаційно�туристичної діяльності. Одночасно потрібно

реалізовувати організацію еколого�економічних засобів

з метою забезпечення масштабів, темпів і пропозицій

розвитку рекреаційної сфери.

Україна має найбільші й найрізноманітніші в Цент�

ральній Європі запаси ресурсів для розвитку санатор�

но�курортного лікування, хоча їх використання не мож�

на назвати ефективним: застаріла матеріально�техніч�

на база, недостатність фінансування державних зак�

ладів і, як наслідок, низька конкурентоспроможність,

збитковість більш ніж половини з них. Скорочення

кількості підприємств та персоналу, зростання вартості

послуг за низької якості обслуговування спричинили

зниження попиту та зменшення завантаженості

підприємств. Найбільше закладів санітарного типу скон�

центровано Одеській та Дніпропетровській, Херсон�

ській, а найменше — у Чернівецькій та Тернопільській

областях. Найпопулярнішими туристичними вузлами

країни залишаються Київ, Одеса, Львів, зростає попу�

лярність м. Дніпро. Наявна територіальна диференціа�

ція готельного господарства за адміністративними об�

ластями має незначні варіаційні відмінності, хоча по�

мітною залишається істотна диспропорція між міською

та сільською місцевістю. Високим рівнем розвитку го�

тельної мережі вирізняються м. Київ, АР Крим, Одесь�

ка, Волинська, Закарпатська області. Найнижчі по�

казники — у Кіровоградській та Луганській областях [7,

с. 150].

У сучасних умовах глобалізаційних та євроінтегра�

ційних процесів розвиток рекреаційно�туристичної

діяльності в Україні вимагає здійснення інтеграції із

міжнародними лідерами на ринку туристичних послуг,

використання міжнародного досвіду, в основному —

досвід країн Європейського Союзу, що дасть змогу за�

довільнити попит туристів, як внутрішніх, так і зовнішніх.

На сьогодні пріоритетом розвитку українського рек�

реаційного туризму є підвищення конкурентоспромож�

ності на ринку рекреаційно�туристичних послуг, завдя�

ки оновленню матеріально�технічної бази.

Рис. 1. Чинники, які впливають на розвиток
еколого%економічного забезпечення
рекреаційно%туристичної діяльності

Джерело: сформовано на основі [5, с. 17].
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Отже, Україна має всі можливості для підвищення

конкурентоспроможності рекреаційно�туристичної

діяльності, завдяки євроінтеграційним процесам. Однак

сучасний стан української рекреаційної сфери показує

стримання ефективності рекреаційно�туристичної діяль�

ності. Причинами є проблеми, пов'язані із нормативно�

правовим забезпеченням, затвердження національних

стандартів під світові відносно всіх видів послуг рек�

реаційно�туристичної діяльності.

Для розробки ефективного механізму реалізації

завдань щодо підвищення рівня розвитку рекреаційно�

туристичної діяльності потрібно вдосконалювати дер�

жавне управління на регіональному рівні відносно су�

спільних та еколого�економічних відносин у рекре�

аційній сфері для подальшого її розвитку, забезпечува�

ти прозорість надання послуг рекреаційно�туристичної

діяльності для всіх верств українського та іноземного

населення, а також впроваджувати ефективну інвести�

ційну політику для еколого�економічного забезпечен�

ня рекреаційного туризму.

Щоб вирішити сучасні проблеми рекреаційно�тури�

стичної діяльності в Україні враховуючи всі можливості

для подальшого підвищення рівня її розвитку необхід�

но модернізувати наявний рекреаційно�туристичний

потенціал країни, забезпечити сталість конкуренто�

спроможності всіх секторів національної економіки дер�

жави.

Відносно міжнародного рекреаційного туризму в

контексті євроінтеграційних процесів, Україна має ве�

ликий потенціал, однак існує низка проблем підви�

щення рівня розвитку рекреаційно�туристичної діяль�

ності, а саме: неефективність та нераціональність ви�

користання природних ресурсів; відсутність стратег�

ічної політики щодо підвищення рівня розвитку рек�

реаційної сфери та її подальше забезпечення; недо�

розвинута інфраструктура, особливо транспортна;

низька якість надання послуг рекреаційно�туристич�

ної діяльності.

Через ці основні проблеми українська рекреаційно�

туристична діяльність, на відміну від інших країн Євро�

пейського Союзу, значно відстає у розвитку рекреацій�

ної сфери. Відповідно більша частина населення Украї�

ни надають перевагу іноземні рекреаційно�туристичній

діяльності так, як фактично за ті ж самі ціни, вони отри�

мують високоякісне обслуговування, тим самим, вони

стають іноземними інвесторами у підвищення рівня роз�

витку економіки країн загалом.

В Україні існує необхідність активізації рекреацій�

но�туристичного потенціалу. При забезпеченні еколо�

го�економічного стану рекреаційно�туристичної діяль�

ності можна значно підвищити рівень розвитку рекреа�

ційної сфери, однак, все залежить від того, наскільки

ефективно та раціонально будуть використовуватись

природні ресурси, наскільки якісним буде обслуговуван�

ня, наскільки поліпшена буде транспортна інфраструк�

тура, а, особливо, чи буде оновлена матеріально�тех�

нічна база відносно прирівнення українських стандартів

до стандартів країн Європейського Союзу. Головним тут

постають євроінтеграційні процеси, зокрема співпраця

України із Європейським Союзом у рекреаційній сфері

тощо.
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MAIN DIRECTIONS OF RESEARCH OF DOMESTIC SCIENTISTS IN THE FIELD OF
INFORMATION AND TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT OF THE ECONOMY OF UKRAINE

У статті проведено аналіз основних напрямів досліджень вітчизняних вчених у сфері інфор�
маційно�технологічного розвитку економіки України та визначення основних напрямів іннова�
ційної діяльності та комерціалізації діяльності закладів вищої освіти України.

Визначено, що інформаційно�технологічний розвиток є складовою частиною економіки знань.
Дослідження в сфері економіки знань мають системний та міждисциплінарний характер. Ма�
теріали окремих наукових видань з цієї тематики значною мірою апробовано на практиці в діяль�
ності різних університетів нашої країни. Сьогодні в науковій спільноті панує одностайна думка,
що інноваційний розвиток національних освітніх та наукових установ пов'язано з впроваджен�
ням нових технологій, методів, нових ідей та знань у науково�дослідний процес з метою їх прак�
тичного використання.

The article analyzes the main areas of research of domestic scientists in the field of information
technology development of the economy of Ukraine and identifies the main areas of innovation and
commercialization of higher education institutions in Ukraine.

Scientific and technological development is an integral part of the knowledge economy. Research
in the field of knowledge economy is systemic and interdisciplinary. They include areas of international
economics, research of national economy, information economy, economic theory, practical aspects
of research of educational institutions. Some publications analyze institutional innovations and
theories of technological development and the formation of the knowledge economy.

It is determined that the materials of some scientific publications on this topic have been largely
tested in practice in the activities of various universities in our country. The experience of leading
universities, their cooperation with private corporations is also useful for its implementation in other
universities in Ukraine.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Серед нагальних проблем розвитку національної

економіки першочерговою є інформаційно�техноло�

гічний розвиток країни такими темпами, що відпові�

дають світовому рівню. За таких умов Україна зможе

бути частиною світової системи формування та роз�

витку економіки знань. У нашій країні існує потужна

система закладів вищої освіти, які готують фахівців з

інформаційних технологій, фізики, біології, медицині,

інженерії. Ці фахівці достатній рівень конкуренто�

спроможності на світовому рівні інтелектуального ка�

піталу.

Варто зазначити, що достатньо довгий час вітчиз�

няні науковці досліджують проблему формування

економічної системи в Україні, що буде заснована

на знаннях. З'явилась низка видань українських ав�

торів з проблем розвитку освіти і науки України,

проблем інноваційного розвитку економіки України,

становлення економіки знань у світі та Україні, ме�

тодологічного осмислення науки, знань, інновацій як

головного напряму розвитку національної економі�

ки.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Серед видань, що заслуговують на особливу увагу,

слід визначити такі монографії: А. Гальчинський "Украї�

на: наука та інноваційний розвиток" (К., 1997) [1],

В. Геєць, В. Семиноженко "Інноваційні перспективи Ук�

раїни" (Х., 2006 р.) [2], Н. Верхоглядова "Економічній

вимір якості вищої освіти як складової національної кон�

 The scientific community is of the opinion that the innovative development of national educational
and research institutions is associated with the introduction of new technologies, methods, new ideas
and knowledge in the research process for their practical use.

In scientific publications of a more practical direction the tendencies of commercialization of
education and science in national universities are investigated and the basic directions of
commercialization are given.

It should be noted that the materials of some scientific publications on this topic have been largely
tested in practice in the activities of various universities in our country. The experience of leading
universities is also useful for its implementation in other universities in Ukraine.

Solving the problems of further implementation of knowledge in practical economic activity,
commercialization of education and science of Ukraine are based on the existing institutional system
of national economy management. New approaches to the development of education and science
require the development of the institutional system and the field of information technology
development.

Ключові слова: напрями, дослідження, інформаційно�технологічний, розвиток, університети, інновації,

комерціалізація.

Key words: directions, research, information technology, development, universities, innovations, commer�

cialization.

курентоспроможності" (Д., 2006 р.) [3], Т. Гринько "Уп�

равління адаптивним інноваційним розвитком промис�

лових підприємств: економічне обгрунтування та кон�

цептуальні засади" (Д., 2011 р.) [4], Н. Мешко, "Механізм

управління інвестиційно�інноваційним потенціалом: мак�

рорівень" (Д., 2004 р.) [5], О. Сазонець "Інформаційна

складова глобальних економічних процесів" (Донецьк,

2007 р.) [15]. Окремі теми, що стосуються інформацій�

но�технологічного розвитку та пов'язані з комерціалі�

зацією освіти і науки України, висвітлюються також у

монографіях наступних вчених: В. Саричев "Національні

пріоритети у глобальному управління людським розвит�

ком" (Д., 2013 р.) [6], М. Денисенко, Л. Михайлова "Інве�

стиційно�інноваційна діяльність: теорія, практика,

досвід" (Суми, 2008 р.) [7], О. Білорус "Глобалізація і

нова парадигма національного постіндустріального роз�

витку" (К., 2009 р.) [8], О. Грішнова "Людський капітал:

формування в системі освіти і професійної підготовки"

(К., 2001 р.) [9].

Більш системно досліджують проблеми економі�

ки знань монографії наступного десятиліття такі: І. Ха�

нін "Ноосферный путь познания и хозяйствования"

(Д., 2018 р.) [10], М. Поляков "Економіка знань:

сутність, детермінанти, глобальний ландшафт"

(Д., 2018 р.) [11], І. Сазонець., А. Саленко "Детермі�

нанти лібералізації високотехнологічного підприєм�

ництва в умовах постіндустріального переходу"

(Рівне., 2019 р.) [12], В. Джинджоян, А. Саленко, І. Са�

зонець "Соціальні детермінанти розвитку сфери по�

слуг в концепції формування постіндустріального сус�

пільства" (Рівне, 2021 р.) [13].
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МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою представленого дослідження є аналіз основ�

них напрямів досліджень вітчизняних вчених у сфері

інформаційно�технологічного розвитку економіки Ук�

раїни та визначення основних напрямів інноваційної

діяльності та комерціалізації діяльності закладів вищої

освіти України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
В умовах дефіциту україномовних видань за цією

тематикою вітчизняні науковці дедалі частіше зверта�

ються до іноземних джерел. Зрозуміло, що головне

місце серед них посідають іноземні оригінальні й пере�

кладні підручники та монографії, оскільки іноземні на�

уковці й видавництва активніше та результативніше пра�

цюють у цьому напрямі. Звертаючись до іноземної нау�

кової літератури, необхідно враховувати, що в суспіль�

но�економічних науках навряд чи знайдеться така га�

лузь знань, в якій впродовж останнього часу дослідже�

но так багато, як економіка знань. Тому слід припусти�

ти, що підготовка нових праць з цієї тематики повинна

проводитися на вкоай актуальні теми та теми, що пов'я�

зані із особливостями функціонування національної

економіки. Необхідно сподіватись, що подальші робо�

ти українських вчених, які вже підготовлені на вітчизня�

них науково�методичних підходах та емпіричному ма�

теріалі посядуть чільне місце серед наукових доробок

українських авторів з питань розвитку освіти і науки в

Україні.

Дослідження в сфері економіки знань мають сис�

темний та міждисциплінарний характер. Вони містить у

собі напрями міжнародної економіки, дослідження на�

ціональної економіки, інформаційної економіки, еконо�

мічної теорії, практичні аспекти дослідження діяльності

навчальних закладів. В окремих виданнях аналізують�

ся інституційні новації та теорії інформаційно�техноло�

гічного розвитку й формування економіки знань. Голов�

ними інструментами такого аналізу авторами обрано

дослідження методологічних основ інституціоналізму,

теоретичних передумов формування економіки знань та

управління сучасною освітою і наукою, аналіз перспек�

тив розвитку економіки знань в Україні та розробка

стратегій комерціалізації освіти і науки.

В інших виданнях подано механізм формування та

реалізації інноваційних стратегій у діяльності закладів

вищої освіти України. В основу розкриття сутності та�

кого механізму покладено імплементацію світового до�

свіду управління освітою та наукою, теоретичні основи

та сучасні тенденції функціонування освіти та науки в

Україні, напрями реалізації стратегій комерціалізації

освіти і науки України.

У наукових публікаціях більш практичного напряму

досліджено тенденції комерціалізації освіти і науки в на�

ціональних університетах. У цих прцях аналізуються

процес комерціалізації діяльності сучасного універси�

тету, фінансові результати комерціалізації науки в на�

ціональному сучасному, соціально�економічні аспекти

діяльності сучасного університету.

Також необхідно зазначити, що матеріали окремих

наукових видань з цієї тематики значною мірою апро�

бовано на практиці в діяльності різних університетів

нашої країни. Досвід діяльності провідних університетів

є також корисним для імплементації його в інших уні�

верситетах України.

Вирішення проблем подальшого впровадження

знань в практичну господарську діяльність, комерціал�
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Виробництво інформаційних продуктів 

Інші інформаційні галузі 
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Послуги з навчання у сфері інформаційних 
технологій
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Послуги з управління та громадських зв’язків  

Інші інформаційні галузі 

Рис. 1. Складові інформаційно%технологічного сектору
національної економіки
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ізації освіти і науки України спираються на існуючу інсти�

туційну систему управління національним господар�

ством. Нові підходи до розвитку освіти та науки потре�

бують розвитку інституційної системи і передусім у

сфері інформаційно�технологічного розвитку. Процеси

національного інформаційно�технологічного розвитку

знаходяться в центрі уваги багатьох вітчизняних нау�

ковців, що сформували власні теоретичні концепції

інформатизації. Вони розглядають економіку знань та

інформаційне суспільство з точки зору окремих

дефініцій: людина, її права, знання, інформація, інфор�

матика, інформатизація, телекомунікації, інтелектуаль�

на власність, ліцензування, сертифікація, економіка,

ринок, юриспруденція. У дослідженнях ключове місце

посідають питання можливості інформатизації. Питан�

ня інформаційних технологій в дослідженні складних

об'єктів управління освітою та наукою, поєднання на�

уки та бізнесу стали центральними у науковій доктрині

багатьох вітчизняних вчених. Загалом система інфор�

маційно�технологічного розвитку національної еконо�

міки представлена на рисунку 1.

З метою висвітлення окремих теоретичних поло�

жень розвитку національної економіки та управління

знаннями, вітчизняними вченими досліджувалися теорії

інформаційно�технологічного розвитку як основа при�

скореного розвитку економіки в умовах зростаючого

потоку інформації, зростання творчих можливостей

фахівців ІТ�сектору, науковців та освітян. Більшість

американських і європейських дослідників, починаючи

з другої половини 80�х років, почали акцентувати увагу

на ролі і значенні не стільки інформації, скільки знань,

що породило цілий спектр нових визначень сучасного

суспільства, серед яких такі: "knowledge society",

"knowledgeable society" т. ін.

Значне місце в наукових дослідженнях також при�

діляється аналізу інноваційних перетворень в Україні,

розвитку індустріальної бази держави, підприємництва,

фінансових ринків, міжнародної економічної діяльності

України. Ці сфери економічної діяльності вже немож�

ливо уявити без якісної системи освіти, яка готує для

народного господарства конкурентоспроможних

фахівців. Система вищої освіти знаходиться сьогодні на

етапі реформування. Це реформування проводиться, як

правило, за рекомендаціями міжнародних інституцій,

консалтингових груп, урядових організацій. Тому є важ�

ливим узагальнити досвід формування системи факторів

конкурентоспроможності як з урахуванням міжнарод�

них вимог, так і спираючись на вітчизняний досвід. Таке

угрупування проведено в працях проф. Хамініч С.Ю.

[14]. На рисунку 2 представлено її бачення інноваційної

діяльності ЗВО.

Аналізу цих питань вже присвячено роботи про�

відних вітчизняних економістів, але прикладні та окремі

теоретичні аспекти цієї проблеми ще потребують грун�

товної проробки. За радянських часів економічний ме�

ханізм освітянської галузі, в тому числі й системи вищої

освіти, зводився фактично до простого бюджетного

фінансування — всі інші джерела майже не розгляда�

лись із ідеологічних міркувань, оскільки було задекла�

ровано, що в умовах "розвиненого" соціалізму освіта

має надаватись безоплатно, за рахунок бюджетних

коштів. За таких умов удосконалення загального меха�

нізму бюджетного фінансування унеможливлювало

серйозні зміни через значну складність процедури змін

бюджетної системи.

Водночас ринкові засади в освіті, на які переходить

економіка країни, вимагають розглядати діяльність за�

кладів освіти як виробників і продавців освітніх послуг,

що формують відповідну пропозицію їх, а потенційні

споживачі цих послуг (батьки дітей, учні, студенти, слу�

хачі, аспіранти, докторанти, органи державної влади і

місцевого самоврядування та ін.) формують відповід�

ний попит на них, при цьому основним регулятором між

обсягами пропозицій та попиту має бути ціна (в нашому

випадку — вартість підготовки одного фахівця з вищою

освітою) за надані освітні послуги.

Безумовно, запропонований науковцями перелік

напрямів удосконалення економічного механізму

вищої школи не претендує на повну вичерпність. З по�

гляду економіста, сучасні вищі навчальні заклади є

дуже складними і масштабними суб'єктами госпо�

дарських відносин, які одночасно здійснюють освітню,

наукову, науково�технічну, видавничу, творчу, мистець�

ку, культурно�виховну, спортивну, оздоровчу, різно�

манітну виробничу, зовнішньоекономічну діяльність із

залученням великої кількості персоналу, значних об�

сягів матеріально�технічних та фінансових ресурсів і

дати їх вичерпну характеристику в процесі постійної

трансформації системи освіти неможливо. Проте реа�

лізація викладених авторами пропозицій суттєво підви�

щить ефективність економічного механізму закладів

вищої освіти.
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Рис. 2. Схема інноваційної діяльності ЗВО
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Сучасні автори доводять, що актуальність питання

"економіки знань" у контексті освітнього менеджменту

обумовлена тим, що перехід світової економіки в якіс�

но новий стан безпосереднім чином пов'язаний з підви�

щенням ролі теоретичного знання, розвитком високо�

технологічних галузей, процесом збільшення частки

сфери послуг, впливом інформаційних мережевих тех�

нологій (Інтернет). Усі зазначені тенденції вимагають

особливого дослідження з урахуванням нових теорій

сучасної економіки (теорії постіндустріальної, "нової",

глобальної мережевої, інформаційної економіки), у

тому числі з метою визначення місця теорії економіки

знань в цьому переліку.

Водночас становлення економіки знань в Україні є

однією з головних умов стійкого розвитку нашої країни

як повноправного суб'єкта світового господарства. На

сьогодні в економічній науці відсутня єдність з питання

визначення сутності й основних рис сучасного етапу еко�

номіки. Очевидно, що економіка знань — це економі�

ка, заснована на інноваціях, матеріалізованих у вигляді

нових, високоефективних, наукоємних технологій, то�

варів і послуг. Проте економіка знань не оперує лише

знаннями і не заміщає ними реальне виробництво. Вона

є якісно новою системою використання знань й упро�

вадження в практичне життя на основі комерціалізації.

Хоча перехід до цієї системи тільки намічений, економ�

іка знань є реальною альтернативою і вузько індустрі�

альній, і сировинній економіці.

Оскільки комерціалізація нерозривно пов'язана з

інноваційною діяльністю, очевидною стає необхідність

забезпечення їх тісного взаємозв'язку. Сьогодні такою

можливістю володіють насамперед вищі навчальні за�

клади, на базі яких можуть бути створені інноваційні

фірми, венчурні наукомісткі структури різних форм

власності, а також такі утворення, як інноваційні цент�

ри, інкубатори, технопарки, інжинірингові центри, на�

вчально�науково�інноваційні комплекси, інноваційні

кластери, консалтингові фірми тощо.

Насамперед у процесі комерціалізації відбувається

пошук і відбір проєктів для впровадження у виробницт�

во ще до закінчення НДР. Пошук інноваційних проєктів

здійснюється згідно з критеріїями, які висуваються до

них суб'єктом комерціалізації.

Коли мова йде про заклади вищої освіти, відбір інно�

ваційних проєктів може здійснюватися відповідно до

профілю діяльності ЗВО. Заклади вищої освіти, будучи

джерелом нового знання, активно беруть участь в інно�

ваційному розвитку вітчизняної економіки. Відмінні

ознаки таких університетів — це здатність генерації но�

вого наукового знання на основі широкого спектру фун�

даментальних і прикладних досліджень, можливість

трансферу технологій в реальний сектор економіки,

наявність ефективної системи підготовки кадрів вищої

кваліфікації.

ВИСНОВКИ
Науково�технологічний розвиток є складовою час�

тиною економіки знань. Дослідження в сфері економі�

ки знань мають системний та міждисциплінарний харак�

тер. Вони містить у собі напрями міжнародної економі�

ки, дослідження національної економіки, інформацій�

ної економіки, економічної теорії, практичні аспекти

дослідження діяльності навчальних закладів. В окремих

виданнях аналізуються інституційні новації та теорії

інформаційно�технологічного розвитку й формування

економіки знань.

Матеріали окремих наукових видань з цієї тематики

значною мірою апробовано на практиці в діяльності

різних університетів нашої країни. Досвід діяльності

провідних університетів є також корисним для імплемен�

тації його в інших університетах України.

 Сьогодні в науковій спільноті панує одностайна

думка, що інноваційний розвиток національних освітніх

та наукових установ пов'язано з впровадженням нових

технологій, методів, нових ідей та знань у науково�до�

слідний процес з метою їх практичного використання.
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OF ECOLOGICAL AND ECONOMIC FUNDAMENTALS OF THE DEVELOPMENT
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У статті сформульовано і розкрито основні механізми розвитку та управління агропромисло�
вим комплексом у контексті транскордонного співробітництва на еколого�економічних заса�
дах. Представлено основні інструменти в системі організаційно�економічного механізму, які
забезпечують діяльність та розвиток агропромислового комплексу у контексті транскордон�
ного співробітництва. Встановлено об'єкти дії організаційно�економічного механізму, що змо�
жуть забезпечити охорону навколишнього середовища, стимулювати модернізацію виробниц�
тва, залучати наукове обгрунтування, створювати умови екологічної безпеки та економічної
відповідальності, створити баланс між економічним стимулюванням та економічними санкція�
ми АПК у контексті транскордонного співробітництва. Деталізовано структуру формування
організаційно�економічних механізмів аграрного сектору в контексті транскордонного співро�
бітництва.

Обгрунтовано, що органи місцевого самоврядування на сьогодні стикаються з відсутністю
затверджених норм організаційних механізмів взаємодії в рамках транскордонних регіонів.
Адже визначення прав та умов транскордонного співробітництва на прикордонних територіях у
секторі АПК, допоможе створити умови співпраці, доступність перетину кордону та отримання
користі від взаємної співпраці по обидва боки кордону.

Визначено, що еколого�економічні інструменти у системі організаційно�економічного меха�
нізму тісно пов'язані з адміністративно�правовими інструментами. Під час реалізації організа�
ційно�економічного механізму на державному рівні організаційну складову частину забезпе�
чують Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, міністерства і відомства виконавчої вла�
ди, регіональна влада та органи місцевого самоврядування.

Доведено, що вдосконалення механізмів формування та розвитку аграрного сектору у кон�
тексті транскордонного співробітництва в Україні потребує врахування зарубіжного досвіду та
узгодження всіх аспектів та складових. У процесі визначення організаційно�економічних ме�
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Географічне розташування прикордонних регіонів

України до кордонів країн ЄС надають можливість ство�

рити умови для ефективного та успішного транскордон�

ного співробітництва, що зможе активізувати розвиток

регіонів України та країн ЄС у контексті реалізації

аграрних відносин у межах зазначених регіонів. Як

зазначено в ЗУ "Про транскордонне співробітництво"

основними суб'єктами транскордонного співробітницт�

ва є територіальні громади, які в більшості залучені в

аграрному секторі. Тому, розглядаючи організаційно—

економічні механізми, необхідно враховувати взаємо�

дію місцевого самоврядування та територіальної орга�

нізації влади в аспекті зміцнення матеріальної та фінан�

ханізмів та еколого�економічних засад аграрного сектору у контексті транскордонного співро�
бітництва було виокремлено основні аспекти їх формування: організаційні, структурні, ринкові,
інформаційні, державного регулювання, що створюють систему елементів впливу на суб'єкти
господарювання залучених у транскордонне та прикордонне співробітництво, та включають
особливості щодо збереження навколишнього природнього середовища.

The article formulates and reveals the main mechanisms of development and management of the
agro�industrial complex in the context of cross�border cooperation on an ecological and economic
basis. The main tools in the system of organizational and economic mechanism that ensure the activity
and development of the agro�industrial complex in the context of cross�border cooperation are
presented. Objects of the organizational and economic mechanism have been identified that will be
able to ensure environmental protection, stimulate modernization of production, attract scientific
substantiation, create conditions for environmental safety and economic responsibility, create a
balance between economic incentives and economic sanctions in the context of cross�border
cooperation. The structure of formation of organizational and economic mechanisms of the
agricultural sector in the context of cross�border cooperation is detailed.

It is substantiated that local self�government bodies currently face the lack of approved norms of
organizational mechanisms of interaction within cross�border regions. After all, defining the rights
and conditions of cross�border cooperation in border areas in the agro�industrial sector will help
create conditions for cooperation, accessibility of border crossing and benefit from mutual
cooperation on both sides of the border.

It is determined that ecological and economic instruments in the system of organizational and
economic mechanism are closely related to administrative and legal instruments. During the
implementation of the organizational and economic mechanism at the state level, the organizational
component is provided by the President, the Verkhovna Rada, the Cabinet of Ministers, ministries
and departments of executive power, regional authorities and local governments.

It is proved that the improvement of mechanisms of formation and development of the agricultural
sector in the context of cross�border cooperation in Ukraine requires taking into account foreign
experience and coordination of all aspects and components. In the process of determining the
organizational and economic mechanisms and environmental and economic principles of the
agricultural sector in the context of cross�border cooperation, the main aspects of their formation
were identified: organizational, structural, market, information, state regulation, creating a system
of elements of influence on cross�border and cross�border cooperation, and include features for
the preservation of the natural environment.

Ключові слова: транскордонне співробітництво, організаційно�економічний механізм, агропромисло�

вий комплекс, агропромислова галузь, механізми управління та розвитку.

Key words: cross�border cooperation, organizational and economic mechanism, agro�industrial complex, agro�

industrial branch, management and development mechanisms.

сової основи, зокрема в аграрному секторі, що дозво�

лить активізувати ТКС (транскордонне співробітництво)

та надати умови для реалізації внутрішнього потенціа�

лу громад цих регіонів. Активізація ТКС у сфері сіль�

ського господарства сприятиме формуванню "центрів"

розвитку економічної діяльності в прикордонних місце�

востях та формувати еколого�економічну співпрацю по

обидва боки кордону [1].

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є визначеня та аналіз організаційно�

економічних механізмах з урахуванням еколого�еконо�

мічних засад аграрного сектору у контексті транскор�

донного співробітництва.
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АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичні основи, механізми управління та розвит�

ку агропромислового комплексу (АПК), які на сьогодні

є особливими в процесі формування транскордонного

співробітництва, вивчали такі вчені: В. Волошин, З. Ге�

расимчук, А. Гадзало, С. Злупко, В. Ляшенко, Н. Міку�

ла. Розглядали питання аграрного сектору на регіо�

нальному рівні: В. Волошин, Н. Цимбаліста, М. Руден�

ко, О. Фурдичко, М. Хвесик, В. Черкаська, П. Борщевсь�

кий, та інші. Проте питання формування організаційно�

економічного механізму еколого�економічних засад

розвитку аграрного сектору у контексті транскордон�

ного співробітництва залишається дискусійним і не по�

вністю розкритим.

Методи досліджень. У роботі використані емпіричні,

теоретичні методи дослідження, що дозволять струк�

турувати та проаналізувати вже існуючі організаційно�

економічні механізми. Також застосовано методи ана�

літичного і логічного конструювання, для виявлення те�

оретико�методичних і прикладних проблем організа�

ційних механізмів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Вивчаючи питання еколого�економічних засад

аграрного сектору, варто звернути увагу на складову

організації управління та впровадження організаційно�

економічного механізму. Як стверджує Мішенін Є. [2] в

своїх наукових дослідженнях, що основна функція

організаційно�економічного механізму та забезпечен�

ня сталого екологічно збалансованого аграрного при�

родокористування полягає в узгодженні еколого�еко�

номічних і соціальних інтересів господарюючих суб'єк�

тів та зацікавлених сторін, а також вирішенні неузгод�

женостей, які виникають у сфері раціонального відтво�

рення і використання аграрних природних ресурсів та

охорони довкілля.

Тому необхідно включати в процеси механізму скла�

дову транскордонних відносин, що може бути важелем

до позитивних змін у цих сферах та забезпечити належ�

ний рівень екологізації аграрного виробництва, а також

відтворення природно�ресурсного потенціалу як спе�

цифічного суспільного соціально�еколого�економічно�

го блага [2].

Питання передумов формування ефективного

організаційно�економічного механізму постає в кон�

тексті оцінки рівня організаційно�економічної безпеки

підприємств агропромислового комплексу на прикор�

донних територіях, що зумовлено імовірністю певних

економічних, екологічних, фінансових та соціальних ри�

зиків. Питання формування та функціонування органі�

заційно�економічного механізму агропромислових

підприємств, що замаються виробництвом сільськогос�

подарської продукції та АПК, в умовах транскордонно�

го співробітництва потребує більшого дослідження ме�

тодичних підходів на різних макро— та мікрорівнях [3].

Організаційно�економічні механізми управління аг�

рарним сектором слід розглядати як сукупність органі�

заційних та економічних факторів, які впливають на еко�

номічні й організаційні параметри системи управління.

Але умовах транскордонного співробітництва, доціль�

но враховувати формування організаційно�економічно�

го потенціалу та отриманню конкурентних переваг з

обох сторін транскордонного співробітництва [4].

Економічні та еколого�економічні інструменти в си�

стемі організаційно�економічного механізму тісно по�

в'язані з адміністративно�правовими інструментами. Під

час реалізації організаційно�економічного механізму на

державному рівні організаційну складову частину забез�

печують Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів,

міністерства і відомства виконавчої влади, регіональна

влада та органи місцевого самоврядування (рис. 1).

Розглядаючи підприємства АПК у системі організа�

ційно�економічного механізму, необхідно стверджува�

ти, що регулювання взаємодії в контексті транскордон�

ного співробітництва може система менеджменту на

самих підприємствах, використовуючи вищезазначені

інструменти, адміністративні та

правові положення.

Окрім цього, органи місце�

вого самоврядування на сьо�

годні стикаються з відсутністю

затверджених норм організа�

ційних механізмів взаємодії в

рамках транскордонних ре�

гіонів. Визначення прав та умов

транскордонного співробіт�

ництва на місцевому рівні в сек�

торі АПК, допоможе створити

умови співпраці, доступність

перетину кордону та отриман�

ня користі від взаємної спів�

праці.

Об'єктами дії організацій�

но�економічного механізму є

як юридичні, так і фізичні осо�

би незалежно від виду їх діяль�

ності. Принципи побудови

організаційно�економічного

механізму складають основу

Рис. 1. Інструменти в системі організаційно%економічного
механізму

Джерело: розроблено автором.
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формування механізму та його інструмента�

рію, але варто не забувати про еколого�еко�

номічну складову.

У рамках реалізації Меморандуму про

взаєморозуміння щодо діалогу з питань

сільського господарства визначено головні

сфери в секторі АПК між Україною та Євро�

пою, які діють у рамках транскордонного

співробітництва, та закладають основу для

детального формування організаційно еконо�

мічних механізмів [5]:

— підвищення адміністративного потен�

ціалу на центральному та місцевому рівнях у

сферах планування, оцінки та впровадження

сільськогосподарської політики та політики

розвитку сільської місцевості;

— сприяння розвитку сучасного та стало�

го сільськогосподарського виробництва з по�

вагою до навколишнього середовища та бла�

гополуччя тварин, включаючи поширення ви�

користання органічних методів виробництва і

біотехнологій. Впровадження передового дос�

віду в цих сферах;

— підвищення конкурентоспроможності

сільськогосподарського сектору, ефектив�

ності та прозорості ринків, а також умов для

інвестицій;

— обмін кращими практиками стосовно

механізмів підтримки сільськогосподарської

політики та розвитку сільської місцевості;

— проведення політики якості сільськогос�

подарської продукції у сфері стандартизації,

вимог до виробництва та схем якості.

Отже, для отримання результату і пропо�

нуються організаційно�економічні механізми,

що допоможуть забезпечити охорону навко�

лишнього середовища, стимулювати модернізацію ви�

робництва, залучати наукове обгрунтування, створюва�

ти умови екологічної безпеки та економічної відпові�

дальності, створити баланс між економічним стимулю�

ванням та економічними санкціями в секторі АПК.

В економічній сфері сторони транскордонного

співробітництва можуть розвивати і розширювати

спільну діяльність у галузі АПК на довгостроковій та

стабільній основі в межах їх реальних можливостей,

потреб та інтересів. Для того щоб економічні відносини

між сторонами були ефективним, у процес співробітниц�

тва залучають, як вже зазначалось, суб'єктів підприєм�

ництв та організацій.

Розвиток АПК у рамках транскордонного співро�

бітництва може відбуватись у напрямах визначення про�

блем та ризиків і вивчення можливостей економічної та

підприємницької співпраці; розробка та реалізація

спільних проєктів, залучення та сприяння виконанню

проєктів державного рівня. Невід'ємної складовою є

обмін інформацією та консультування, отримання та

обмін досвідом, стосовно новітніх підходів розвитку

АПК [6].

Тому було визначено головні організаційно�еко�

номічні механізми аграрного сектору у контексті транс�

кордонного співробітництва, що дають змогу скорегу�

вати діяльність агропромислового комплексу на прикор�

донних територіях, та побудувати чітку стратегію взає�

модії та балансу відносин (рис. 2). Виділено п'ять ос�

новних механізмів, що забезпечують ефективне регу�

лювання:

Структурний механізм передбачає формування си�

стеми менеджменту на агропромислових підприємствах

та регулює питання організаційної складової щодо на�

лагодження спільних дій, які спрямовані на встановлен�

ня і поглиблення еколого�економічних факторів у про�

цесі транскордонного співробітництва.

Організаційні складові представляють основу управ�

лінських дій, які передбачають забезпечення умов, що

стимулюють ефективну діяльність усіх задіяних

суб'єктів. Ефективність функціонування організаційних

механізмів залежить від узгодженості його структури,

що забезпечує досягнення основної мети механізму.

Головною метою організаційних механізмів є забезпе�

чення розвитку агропромислового комплексу, його

сфер та суб'єктів в єврорегіонах.

Інформаційні складові передбачають розробку

спільних основ інформаційної політики, забезпечення

реалізації на ринку інформаційного продукту АПК, фор�

мування законодавства про інформатизацію суспільства

у рамках транскордонного співробітництва [7].

Ринкові складові узгоджують регулювання товар�

но�грошових відносин, на основі максимального враху�

Рис. 2. Структура формування організаційно%
економічних механізмів аграрного сектору в умовах

транскордонного співробітництва
Джерело: розроблено автором.
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вання дії закону вартості, розширеного відтворення

нарощування товарообігу. Розробка спільних умов,

щодо імпорту або експорту продукції АПК між євроре�

гіонами.

Складові державного регулювання допоможе зге�

нерувати вдосконалення чинного законодавства, яке

необхідно спрямовувати на реалізацію національних

інтересів, пов'язаних із стабілізацією забезпечення та

прискорення темпів розвитку економіки в агропромис�

ловому секторі та забезпечення конкурентоспромож�

ності. Також має охоплювати екологічну складову в

процесі формування взаємозв'язків на державному

рівні.

Згідно із Законом України "Про транскордонне

співробітництво", здійснення фінансового забезпечен�

ня проєктів транскордонного співробітництва може ви�

конуватися через такі основні механізми [8]:

— фінансування з Державного бюджету України;

— проведення спільного фінансування завдяки за�

лученню міжнародної технічної допомоги;

— фінансування з місцевих бюджетів.

У процесі розвитку організаційно�економічних ме�

ханізмів варто зауважити про досягнення умов для інве�

стиційної підтримки аграрного виробництва на прикор�

донних територіях шляхом розвитку інформаційного

обміну, надання консультаційного обслуговування, ви�

користання можливостей забезпечення податкових сти�

мулів місцевими органами виконавчої влади для взає�

модії в аграрній сфері.

Також цільовим процесом транскордонного

співробітництва мають бути еколого�економічні прин�

ципи, що включають певні інструменти використання

природних ресурсів, контроль за забрудненням на�

вколишнього природного середовища, утилізації

відходів та правового й організаційного забезпечен�

ня стимулювання економічної відповідальності. Ос�

новні засади інструментів механізму поєднує в собі

певний фактор управління в процесі транскордонно�

го співробітництва.

Формування економічних відносин з країнами

транскордонного співробітництва у системі ринкової

економіки в галузі АПК приводить до вдосконалення

вже існуючих важелів і появи нових для забезпечення

управління агропромисловим комплексом та природо�

користуванням загалом, а також забезпечення збалан�

сованого природокористування.

Залучення моніторингу на підприємствах АПК доз�

волить впровадити систему контролю за дотриманням

процесу екологізації сільськогосподарського виробниц�

тва та підвищить якість інформаційного забезпечення

між залученими учасниками в процесі міждержавної

кооперації.

Крім того, необхідно відміти стратегічну важ�

ливість розвитку інвестиційної діяльності, погоджую�

чись з твердженнями Г.В. Спаського [9], щодо форму�

вання джерел фінансування для стабільного забезпе�

чення потреб розвитку АПК регіонах в інвестиційних

ресурсах та нарощування інвестиційних можливостей

сільськогосподарських товаровиробників до рівня, що

задовольняє оптимальне поєднання власних і залуче�

них джерел фінансування. Розширення обсягів фінан�

сування з залученням іноземних інвестицій у місцево�

стях прикордонних регіонів, є одним з ключових фак�

торів підвищення інвестиційної привабливості

сільського господарства. Тому варто звернути увагу не

тільки на продукцію сільського господарства, а роз�

вивати співробітництво в сфері технічного устаткуван�

ня та реконструкції, активізувати процес та залучати

нові науково�технічні підходи та впровадження їх у

практичну діяльність суб'єктів господарювання, необ�

хідно зміцнювати виробничу і соціальну інфраструк�

тури в регіонах та областях транскордонного співро�

бітництва.

Забезпечення трудовими ресурсами у прикордон�

них регіонах України в галузі АПК має досить неста�

більну характеристику, пов'язану з трудовою міграцією

в країни ЄС. Передусім це незбалансованість між попи�

том та пропозицією робочої сили, гостра проблема зни�

ження рівня ділової активності населення, нерозвине�

ності та деформованості регіональних ринків праці в

аграрній галузі, зростання кількості безробітних серед

сільського населення [10].

Формування організаційно�економічного забез�

печення розвитку транскордонних регіонів в галузі

АПК є подолання асиметрії транскордонної співпраці

на рівні різних адміністративно�територіальних оди�

ниць по обидва боки кордону. Рівень організаційної

та економічної спроможності суб'єктів співробітниц�

тва зі сторони України нижчий ніж у сусідніх країнах

ЄС. Це породжує численні неузгодженості в процесі

співпраці.

Погоджуюсь з твердженнями наукових колег [11],

сучасний стан розвитку транскордонних регіонів, лока�

лізованих між Україною та ЄС свідчить про те, що вони

є більше декларативним феноменом, ніж явищем прак�

тичної регіональної економіки, який необхідно вдоско�

налювати з економічної, соціальної та екологічної ком�

понентів.

Можливості та організаційні ресурси транскордон�

них регіонів, до складу яких входять прикордонні тери�

торії України, на сьогодні недостатньо залучено для

розв'язання стратегічних завдань в агропромисловому

комплексі.

ВИСНОВОК
Вдосконалення механізмів формування та розвит�

ку аграрного сектору в контексті транскордонного

співробітництва в Україні потребує врахування зару�

біжного досвіду та узгодження всіх аспектів та скла�

дових. У процесі визначення організаційно�економі�

чних механізмів та еколого�економічних засад аграр�

ного сектору у контексті транскордонного співробіт�

ництва було виокремлені головні аспекти їх форму�

вання: організаційні, структурні, ринкові, інфор�

маційні, державного регулювання, що створюють си�

стему елементів впливу на суб'єктів господарювання

залучених у транскордонному співробітництві, та які

включають особливості навколишнього природнього

середовища. Під організаційно�економічним механі�

змом варто визначати сукупність дій управління, спря�

мованих на організацію взаємодії зацікавлених сторін

в галузі АПК та транскордонних регіонів, з метою

досягнення взаємних еколого�економічних цілей

тощо.
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AUDIT DEVELOPMENT STRATEGY IN THE CONDITION OF DIGITAL ECONOMY

У статті визначено стратегічні напрями розвитку аудиту в умовах цифрової економіки. Дослідження
проводяться на прикладі діяльності аудиторських компаній України із можливістю їх удосконалення в на�
прямі цифровізації. З метою визначення ключових стратегічних напрямів розвитку розглянуто основні
проблеми аудиторської діяльності, що стосуються використання цифрових технологій. До них відносяться:
проблеми організації спільної роботи кадрів, що здійснюють діяльність на великомасштабних виробни�
чих процесах; проблеми кваліфікації професійних кадрів та пошуку напрямів для їх ефективнішого та швид�
шого навчання; проблеми роботи аудиторів в умовах запровадження сучасних інноваційних технологій,
зокрема в умовах використання великих обсягів даних, діяльності підприємств електронної комерції та
компаній, що використовують електронну торгівлю як додатковий канал збуту готової продукції; пробле�
ми несумісності засобів автоматизації аудиторської діяльності; проблеми прозорості досліджень та їх
оприлюднення; проблеми роботи з різними стандартами формування бухгалтерської звітності; пробле�
ми рекомендаційного аудиту в напрямках удосконалення управління грошовими потоками; проблеми
відсутності стандартизації ціноутворення на ринку аудиторських послуг. За результатами ідентифікації
вказаних вище проблем розроблено стратегічні напрями розвитку, які дозволили би зменшити як кількість
проблем, так і ступінь їх впливу на процеси аудиторської діяльності в умовах цифровізації економіки. Ці
напрями стосуються використання єдиних систем проведення аудиторської діяльності, які могли б ство�
рювати ефективні звіти із автоматичною їх публікацією на сайтах контролюючих органів на умовах прозо�
рості та громадського контролю. У результаті контролюючі органи отримали би більш дієвий механізм
оцінювання результатів діяльності суб'єктів господарювання в т. ч. аудиторських компаній, самі аудито�
ри могли б використовувати стандартизовані методи обробки даних та пришвидшити виконання одно�
типних завдань, а користувачі аудиторських послуг зможуть отримати зменшення ціни на аудиторські
послуги та реальні рекомендації з удосконалення господарських процесів, що в результаті призведе до
загального покращення роботи в галузях народного господарства та економіки загалом.

This article identifies strategic directions for the development of audit in a digital economy. The research is
based on the example of Ukrainian audit companies, taking into account their improvement in the direction of
digitalization. In order to identify critical strategic principles of development, the main problems of auditing
activities in the field of digital technologies are considered. They include: problems of the organization of joint
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Процеси інновацій та цифровізації мають значний

вплив на будь�яку галузь народного господарства. У

2014 році, підписавши Угоду про асоціацію із Євро�

пейським Союзом, Україна взяла на себе обов'язок ре�

формувати національне законодавство до європейсь�

ких норм. Це стосується і законодавства, що регулює

аудиторську діяльність в країні [1].

Аудиторська діяльність на сьогодні є засобом під�

твердження достовірності фінансової звітності, що є не�

обхідною операцією для підприємств, його засновників,

кредиторів, інвесторів, страхових компаній та суспіль�

ства в цілому, тому питання розвитку аудиту є особливо

актуальним, особливо в умовах, коли всі галузі народ�

ного господарства обирають цифрові методи збору,

управління та контролю за інформаційними потоками.

У таких умовах аудитори повинні бути ознайомленими

із специфікою роботи систем автоматизації обліково�

аналітичних процесів та в свою чергу повинні самі раці�

онально використовувати свої ресурси, щоб робота

здійснювалась швидко, вчасно та якісно.

Сьогоднішній стан розвитку національної економі�

ки вимагає змін у здійсненні аудиторської діяльності.

Це безпосередньо стосується удосконалення методи�

ки здійснення аудиту одночасно як на базі нових техно�

логій, так і з застосуванням міжнародних стандартів

аудиту.

Попри численні дослідження в області інформацій�

них технологій, питання використання нових програм�

них комплексів залишається завжди актуальним, оскіль�

ки готові рішення застарівають і не відповідають поточ�

ним потребам ринку. Існує постійний запит суспільства

до актуальних досліджень, які відображають реальний

стан пропозиції ринку інформаційних технологій для

обліку та аудиту. Ще більшим є запит у напрямах роз�

витку та реформуванні аудиту в умовах цифрової еко�

номіки із врахуванням не тільки інтересів замовників

аудиту, але і самих аудиторів та контролюючих органів.

work of the personnel carrying out activity on large�scale production processes; problems of qualification of
professional staff and search of directions for their more effective and faster training; problems of auditors'
work in the conditions of introduction of modern innovative technologies, in particular in the conditions of use of
large volumes of data, in the field of e�commerce and companies that use e�commerce as an additional sales
channel for their products; problems of incompatibility of audit automation tools; problems of research
transparency and their publication; problems with different standards of financial reporting; problems of
recommendatory audit in the areas of improving cash flow management; problems of lack of standardization of
pricing in the market of audit services. Based on the results of the study and identification of the above problems,
the article develops strategic directions of development that would reduce both the number of problems and
the degree of their impact on the audit process in the context of digitalization of the economy. These areas
relate to the use of unified systems of auditing, which could create effective reports with automatic publication
on regulatory authorities' websites in compelling transparency and public scrutiny. As a result, regulators would
have a more effective mechanism for evaluating the performance of economic entities, auditors themselves
could use standardized methods of data processing and speed up standard tasks. Users of audit services will
reduce the cost of audit services and objective recommendations for improving business processes. These
recommendations will lead to an overall improvement in different branches of the economy and the economy as
a whole.

Ключові слова: стратегія розвитку аудиту, цифровізація, інновації, цифрова економіка, проблем ауди�

ту.

Key words: audit development strategy, digitalization, innovations, digital economy, audit problems.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання стратегічних напрямів розвитку аудиту є

широко досліджуваними вітчизняними та зарубіжними

дослідниками. Зокрема, В.Я Плаксієнко та К.В. Чернен�

ко [1] досліджували перспективи розвитку аудиторсь�

кої діяльності в Україні у порівнянні із країнами ЄС.

Основні напрями розвитку будуються на стандартизації

аудиторських послуг у відповідності до міжнародних

стандартів. Я.І. Мулик [2] досліджував аудиторську

діяльність в Україні, сучасний стан, реформування та

напрями розвитку. Д.Д. Асланова [3] досліджувала про�

блеми розвитку аудиту в Україні. Однак питанню циф�

ровізації аудиту чи його здійсненню в умовах цифрової

економіки приділено небагато уваги, зокрема І.І. Матіє�

нко�Зубренко [4] досліджувала питання внутрішнього

аудиту та його цифровізації. Разом з тим питання стра�

тегічного розвитку аудиту в умовах цифровізації еко�

номіки потребує додаткового дослідження, що і зумов�

лює актуальність та новизну теми та дозволяє визначи�

ти мету дослідження.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Мета дослідження — розробити основні стратегічні

напрями розвитку аудиту в умовах цифровізації еконо�

міки на основі систематизації інформації про поточний

стан та проблем цифровізації аудиторської діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аудиторський ринок має доволі специфічні риси, які

притаманні виключно йому. Враховуючи постійне зрос�

тання вартості аудиторських послуг, останніми роками

в Україні спостерігається скорочення сертифікованих

аудиторів та одночасне їх концентрування у столично�

му регіоні, на відміну від інших ринків, де за стрімкого

зростання гравців ціни на їх товари чи послуги спада�

ють. Зміна існуючого законодавства в питаннях прав на

проведення аудиту фінансової звітності змінила спектр
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послуг, які надаються аудиторськими компаніями. У той

же час підвищення ціни на аудиторські послуги пере�

оцінює його значення: він перестає розвиватися у на�

прямі пошуку рекомендацій з удосконалення діяльності

своїх об'єктів дослідження та стає суто формальним

видом діяльності, який виконує функцію підтверджен�

ня достовірності звітності. У таких умовах основна

кількість аудиторських компаній для того, щоб утрима�

тись на ринку, диверсифікує свої послуги у бік аналі�

тичної діяльності та інших видів послуг, які здійснюють�

ся на основі аудиторського висновку.

Питання проблем розвитку аудиту є широко висвіт�

леним у науковій літературі. Зокрема, такі дослідники

Л.І. Прохорова та Є.С. Юхименко [5, c. 209] вважають,

що основними проблемами аудиту є шахрайство та на�

явність помилок при здійсненні аудиторської діяльності.

Це пов'язано передусім з тим, що облікові та аналітичні

процеси на об'єктах дослідження аудиторських ком�

паній здійснюються у мовах часткової цифровізації, а

тому потрібно працювати з великою кількістю паперо�

вих документів, які опрацювати досить складно, особ�

ливо якщо облікові процеси не є відмінно налагодже�

ними на підприємстві. Другим ключовим завданням,

яким займаються аудитори, є налагодження грошових

потоків з метою покращення ліквідності та більш ефек�

тивного використання бюджетних коштів.

Варто зазначити, що основні проблеми аудиторсь�

кої діяльності визначаються у розрізі певних видів діяль�

ності, якими займається аудитор. Вони змінюються у

відповідності до очікувань замовників аудиту, контро�

люючих органів, а зі сторони самих виконавців пробле�

ми виглядають зовсім по�іншому [6].

Якщо визначити основні проблеми аудиту в умовах

цифровізації, то можна виділити ключові з них, які на�

ведено на рисунку 1.

Аудиторська діяльність, як і будь�яка інша аналітич�

на діяльність, стикається із проблемою ефективної

організації роботи кадрів. Для того щоб здійснювати

перевірку великої кількості даних або в умовах велико�

масштабних підприємств, залучаються спеціалісти

різних галузей, які повинні працювати окремо одне від

одного і разом з тим давати спільний результат. Орга�

нізувати ефективну роботу великої кількості людей досить

складно, оскільки в такому випадку може здійснюватися

повторний контроль або зміщення відповідальностей за

виконання певного обсягу робіт. Таким чином, час ауди�

тора може використовуватися неефективно, що необгрун�

товано збільшуватиме вартість аудиторських послуг.

Не менш важливою є проблема кваліфікації спе�

ціалістів. Сьогодні відповідно до даних аудиторської па�

лати України в Україні діє 2726 практикуючих аудиторів

та 900 аудиторських фірм [7]. Отримати сертифікацію

аудиторам є доволі складно, тому з метою економії

коштів досить часто до ревізійної роботи залучається

персонал без сертифікату аудитора, якому може не ви�

стачати знань та навичок, щоб оцінити роботу підприє�

мства у певній сфері. Ці всі люди потребують швидкого

вивчення обліково�аналітичних процесів та специфіки

облікової роботи на різних стадіях виробництва або в

різних сферах діяльності.

Окремою є проблема організації аудиторської

діяльності в умовах створення інноваційних продуктів.

Мова іде про аудит IT�організацій, який повинен прово�

дитися зі знанням особливостей створення цифрових

продуктів. Для звичайних аудиторів господарські про�

цеси таких компаній можуть виглядати незрозумілими,

і попри глибокі розуміння обліково�аналітичних про�

цесів аудит розподілу ресурсів на підприємствах елект�

ронного бізнесу чи інформаційних технологій може

здійснюватися неефективно через недостатність знань

про особливості діяльності через Інтернет.

Практично кожна аудиторська компанія використо�

вує певні засоби для автоматизації своїх процесів. Роз�

глянемо основні програмні продукти, які використову�

ються для аудиту підприємств України.

— Мобіт 365 — програма автоматизації здійснення

аудитів та перевірок, дозволяє проводити моніторинг

господарських процесів відповідно до особливостей

бізнесу;

— Power BI і Excel — програма, орієнтована на удос�

коналення діяльності шляхом пришвидшення оборот�

ності, покращення ліквідності та показників рентабель�

ності, дозволяє планувати закупівлі та продажу про�

дукції та ефективно здійснювати управління дебіторсь�

кою заборгованістю;

— Програма з управління депозитами та залишка�

ми грошових коштів— розраховує оптимальні схеми

залишку грошових коштів;

— Автоматизоване робоче місце аудитора, що доз�

воляє автоматизувати заробітну плату та управління

персоналом;

— Ваш фінансовий аналітик 2 — автоматизоване

здійснення фінансового аналізу відповідно до бухгал�

терської звітності;

Рис.1. Ключові проблеми аудиторської
діяльності в умовах цифровізації економіки

Джерело: авторська розробка.
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— Audit XP Аудит звітності — програма комплекс�

ного автоматичного аналізу звітності підприємства.

— IT Аудит: планування аудиту, формування вибір�

ки та інтегрування з 1С [8].

На сьогодні існує велика кількість програмних про�

дуктів, які дозволяють вирішити чимало проблем орга�

нізації аудиту в умовах цифрової економіки, однак ком�

плексного рішення, яке могло би об'єднані всі резуль�

тати аудиту на сьогодні не існує, а тому кожен аудит не

має ознак універсальності. Оскільки аудит є унікальною

процедурою, що проводиться відповідно до умов діяль�

ності компанії�замовника [9], це не дозволяє чітко сфор�

мувати цінову політику та вибудувати чіткі моделі на�

дання аудиторських послуг.

На сайті Аудиторської Палати Україні розроблені

кабінети для аудиторів, однак аналітики, що проводять

оцінювання ринку не мають можливості отримати та

зібрати дані за результатами перевірки, а тому всі дані

збираються із різних джерел, компонуються та підга�

няються у відповідність одне до одного, що в резуль�

таті спотворює інформацію і не дозволяє побачити ре�

ального стану господарської діяльності за об'єктом

дослідження.

Кожне підприємство здає та формує звітність із ви�

користанням різних програмних продуктів та різних

бланків, що у результаті ускладнює отримання даних

за підприємствами у розрізі за галуззю господарства

чи регіоном. Відчувається брак систематизованої інфор�

мації, яку неможливо отримати в таких обліково�орган�

ізаційних умовах діяльності, а тому аудитори та аналі�

тики відчувають потребу у створенні єдиних форм

звітності, які дозволять підвищити якість обліково�ана�

літичної роботи із врахуванням міжнародних вимог.

Численна кількість аудиторських перевірок відбу�

вається з підтверджуючою метою, хоча було би раціо�

нально, провівши огляд ділової документації та вивчив�

ши господарські процеси, надавати рекомендації раці�

оналізації грошових потоків. Культура підвищення

ефективності грошових потоків за результатами ауди�

торської перевірки не є широко впровадженою на

підприємствах України, а тому було би доцільно роз�

вивати діяльність саме в цьому напряму, що дозволить

отримати практичну корисність для менеджменту орга�

нізації.

В умовах індивідуального підходу до кожного

підприємства аудиторами не встановлено чіткої систе�

ми ціноутворення, яка була би зрозумілою та доступ�

ною для користувачів даної послуги. Як було згадано

вище, це відбувається через відсутність єдиних стан�

дартів аудиту та моделей аудиторських послуг, які доз�

воляли би чітко визначати обсяги робіт, обробляти

інформацію та планувати трудові затрати.

За даними дослідження ключових проблем, з яки�

ми зіштовхуються аудитори, можна визначити стра�

тегічні напрями розвитку аудиторської діяльності, які

пов'язані із процесами цифровізації. Кожен із напрямів

пропонується відповідно до поставлених вище проблем.

Використання технологій систематизації результатів

роботи аудитора шляхом покращення планування ауди�

торської діяльності, кристалізації більш чітких критеріїв

вибору об'єкта аудиту, використання Agile�технологій

здійснення комплексного аудиту багатьма спеціаліста�

ми різних галузей, які дозволяють швидко системати�

зувати отримані дані та узагальнювати висновки та на�

прями розвитку підприємств, що замовляють ауди�

торські послуги.

Agile технології — це своєрідний спосіб мислення,

який дозволяє здійснити зміни в управлінні організації.

Ці технології були відкриті для здійснення реформуван�

ня, яке пристосовуючись до змін середовища, вирішує

суспільні потреби. Технологія дозволяє побудувати

більш ефективну та дієву систему аудиту. У рамках Agile

в кожній короткій ітерації проходяться всі етапи: поста�

новка цілей, аналізування, розробка, перевірка резуль�

татів. З таким підходом до управління перші результати

проєкту з'являються дуже швидко. Можливо, це буде

лише прототип кінцевого аудиторського висновку, але

його наявність дозволить отримати зворотній зв'язок від

замовника, уточнити розуміння необхідного результа�

ту і скорегувати плани проведення аудиторської пере�

вірки. Результати проєкту допрацьовуються інтерактив�

но до досягнення необхідних цілей та завдань, які ви�

конує аудит.

Покращення професійних якостей аудиторів в умо�

вах здійснення діяльності на інноваційних підприєм�

ствах. На сьогодні в Україні дуже стрімко розвивається

електронна комерція. Спеціалістів з електронної ко�

мерції, в той самий час як і спеціалістів з обліку та ауди�

ту — велика кількість, однак працівників, які будуть

добре обізнаними одночасно і в електронній комерції, і

в особливостях обліку та аналізу даних видів діяльності

є мало. Необхідно перекваліфікувати практично всіх

спеціалістів з аудиту відповідно до інноваційних умов

діяльності і пройти курси підвищення кваліфікації в цьо�

му напрямі, оскільки електронна комерція стала додат�

ковим джерелом збуту і застосовується як маркетинго�

ва програма на багатьох активно�діючих підприємствах.

Розроблення заходів із автоматизації аудиторських

процесів шляхом використання єдиних систем для ауди�

ту та аналізу, які дозволяють ефективно порівнювати

отримані дані із середньогалузевими та нормативними

показниками. Враховуючи використання великої

кількості програмного забезпечення для обліку та ауди�

ту, на сьогодні контролюючі органи не мають можли�

вості систематизувати дані про результати перевірок.

Для того щоб отримувати актуальну інформацію за ре�

зультатами кожної аудиторської перевірки, необхідне

використання єдиних систем, які будуть гнучкими до

будь�яких програмних продуктів, що вже використову�

ються аудиторами. Це повинні бути програми, які доз�

волять підприємствам легко адаптуватися до нових тех�

нологій, тобто спочатку вони можуть використовувати�

ся як доповнюючі і узагальнюючі, а потім і повністю

брати на себе всі процеси автоматизації діяльності. Роз�

роблення такої програмної оболонки є досить трудо�

затратним, і воно не може ініціюватися зі сторони конт�

ролюючих органів чи неспеціалістів з аудиту, оскільки

у такому вигляді воно не буде ефективним. Більш до�

цільно, щоб це було універсальне експертне рішення,

яке буде розроблятися спеціалістами з великим досві�

дом аудиторської діяльності. Створення такого про�

грамного продукту є достатньо затратним, як по фінан�

сових, так і трудових ресурсах, однак така ініціатива

дозволила би запропонувати контролюючим органам
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можливість отримання прозорої інформації про резуль�

тати аудиторської діяльності, що здійснить ще один

крок на шляху до цифровізації економіки, а аудиторсь�

ким компаніям отримати ефективний інструмент для ав�

томатизації робіт.

Створення навчального середовища, яке дозволяє

підвищити рівень кваліфікації у відповідності до особ�

ливостей діяльності певних видів підприємств. В наш час

створюється велика кількість навчальних платформ, які

дозволяють покращувати знання спеціалістам у різних

галузях діяльності. Якщо розробити навчальну плат�

форму для підвищення кваліфікації аудиторів, можна

буде пришвидшити отримання більшої кількості квалі�

фікованих кадрів, які готові виконувати будь�які завдан�

ня, з якими стикається аудиторська компанія в ході

здійснення своєї діяльності. Ці платформи повинні ство�

рюватися із врахуванням вітчизняних умов господарю�

вання та національних стандартів обліку та аналізу.

Особливо актуальною буде така платформа при розроб�

ленні єдиного продукту з програмного проведення ауди�

ту, оскільки спеціалістам потрібно буде швидко отри�

мати навички роботи з програмною оболонкою.

Удосконалити оприлюднення результатів аудиту

шляхом створення єдиних платформ, де будуть розмі�

щуватися дані проведених аудитів за різними підприєм�

ствами, що дозволить покращити зовнішній контроль

за діяльністю аудиторів та аудиторських компаній зі

сторони контролюючих органів [10; 11]. Таке удоско�

налення можна, знову ж таки, розробити на базі діяль�

ності універсальної програми, якою будуть користува�

тися аудитори в процесі своєї діяльності. Уся інформа�

ція буде накопичуватися відповідно до проведення ауди�

торських робіт, а тому такий сайт буде оперативним в

обробці даних, актуальним для споживачів ділової

інформації та контролюючих органів та змістовним за

відсутності альтернативних недостовірних даних.

Поглиблення співпраці професійних аудиторських

компаній України із міжнародними та європейськими

професійними організаціями, що здійснюють контроль

за обліковими процесами шляхом стандартизації даних

до одного XBRL формату, що дозволить оперативно

отримувати результати про ефективність роботи не

тільки підприємства, але і певної галузі та економіки

загалом. Питання використання єдиного формату скла�

дання звітності є актуальним для багатьох країн, у тому

числі і для України. На сьогодні існує міжнародний стан�

дарт звітності XBRL, який дозволяє отримувати дані про

діяльність вітчизняних підприємств, адаптовані до

міжнародних вимог. Створюючи велику базу даних за

результатами здійснення аудиторської перевірки, мож�

на з легкістю отримувати інформацію про середні по�

казники у певній галузі, регіоні чи іншою вибіркою. Роз�

роблення єдиних стандартів облікової інформації по�

винно передувати створенню універсальних програм для

аудиту, оскільки використання єдиного формату

звітності дозволить, з однієї сторони, впровадити інно�

ваційні технології аудиту, а з іншої сторони — виконати

умови європейської інтеграції та стандартизувати ауди�

торські висновки.

Розроблення стандартів аудиторської діяльності у

напрямку удосконалення грошових потоків в умовах

нестабільного ринку. Сьогодні питання аудиту грошо�

вих потоків є досить актуальним для підприємств різних

галузей, оскільки в Україні не поширена культура управ�

ління грошовими потоками та ефективного використан�

ня та розподілу ресурсів, особливо це стосується дер�

жавних та комунальних підприємств, які повинні раціо�

нально витрачати кожну отриману гривню з бюджету.

Разом з цим впроваджуючи рекомендаційні правила з

удосконалення грошових потоків, аудитори могли би

здійснити вклад у покращення ефективності діяльності

підприємств і економіки загалом [12]. З цією метою не�

обхідно будувати ефективні моделі бізнесу, які дозво�

лять підприємству завжди залишатись ліквідним та по�

кращувати ефективність своєї діяльності. Все це немож�

ливо здійснити без використання програм управління

грошовими потоками.

Удосконалення механізму ціноутворення на ауди�

торські послуги на основі вивчення міжнародного до�

свіду та встановлення чітких критеріїв здійснення діяль�

ності у відповідності до різних видів господарських про�

цесів. За результатами систематизації та стандартизації

аудиторських процесів розроблення цінової політики

стало б значно ефективнішим і прозорішим як для за�

мовників аудиторських послуг, так і для контролюючих

органів.

Усі ці напрями стратегічного розвитку потребують

комплексного підходу для реалізації. При цьому

найбільш ефективними вони будуть, якщо реалізову�

ватимуться не тільки в області аудиту, але і в області

облікових процесів. Питання, з однієї сторони, є акту�

альним, оскільки дозволить зменшити рівень помилок

та трудозатрат з обліку та аудиту, однак, з іншої сто�

рони може спричинити звільнення працівників такої

галузі за відсутності необхідності у них. Однак разом

з цим кожен спеціаліст з обліку чи аудиту зможе вико�

нувати функцію фінансового експерта та працювати не

в ракурсі аналізу, а ефективного планування діяль�

ності.

ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
За результатами вивчення проблем аудиторської

діяльності запропоновано ряд стратегічних напрямів

розвитку, які стосуються організації аудиторських про�

цесів на різних етапах їх здійснення із використанням

передових технологій. Запропоновано систематизува�

ти аудиторські процеси з використанням Agile�техно�

логій, які дозволили би раціонально використовувати

результати дослідження кожного з виконавців ауди�

торської перевірки та зробити аудит більш гнучким

відповідно до нових виявлених проблем та ситуацій на

підприємстві. Створення навчального середовища з

ініціативи аудиторських компаній дозволяло би швид�

ше готувати спеціалістів до відповідних умов діяльності

та враховувати специфіку роботи в різних сферах. Пе�

репідготовка всіх аудиторів у напрямі аудиту в елект�

ронній комерції дозволить не тільки робити висновки

за фінансовими результатами, але і здійснювати ре�

комендації з удосконалення управління грошовими по�

токами підприємств, що займаються торгівлею через

Інтернет або розробляють програмні продукти. Роз�

роблення та використання єдиних систем аналізу та

аудиту, які були би сфокусовані на ключових пробле�

мах дозволить вести облік та аудит відповідно до стан�
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дартів міжнародної практики та реалій діяльності в Ук�

раїні. Удосконалення системи публічності результатів

аудиторської перевірки можливе шляхом створення

єдиного сайту, який би дозволяв отримувати аналіти�

кам інформацію за результатами перевірки у вільному

доступі без обмежень. Цей сайт може працювати за ре�

зультатами використання єдиної програми для ауди�

ту, яку могли би використовувати аудитори в процесі

своєї діяльності. Використання технологій удоскона�

лення грошових потоків дозволить підприємству зав�

жди бути ліквідним завдяки використанню систем мо�

делювання господарських процесів та ефективного

планування. Із використанням стандартизованих сис�

тем аудиторської діяльності можливо організувати

прозору систему ціноутворення, доступну для бізне�

су.
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PROVISION OF DOMESTIC SOURCES FOR THE DEVELOPMENT OF THE INVESTMENT
POTENTIAL OF THE PEASANT HOUSEHOLD

Метою статті є конкретизація заходів щодо забезпечення внутрішніх джерел розвитку інвес�
тиційного потенціалу особистих селянських господарств. Для досягнення мети необхідне ви�
рішення наступних завдань дослідження: 1) дослідження сучасних моделей забезпечення
внутрішніх джерел розвитку інвестиційного потенціалу; 2) конкретизація базових заходів у
межах кожної з моделей забезпечення внутрішніх джерел розвитку інвестиційного потенціалу;
3) виділення специфіки об'єднання зусиль селян з ведення господарської діяльності. За ре�
зультатами дослідження констатовано, що класичними моделями забезпечення внутрішніх дже�
рел розвитку інвестиційного потенціалу особистих селянських господарств (далі — ОСГ) нами
виділені: модель зміцнення споживчих ОСГ; модель комерціалізації діяльності ОСГ; модель
диференціації діяльності. Вони формують класичні моделі інтеграційних зв'язків та кооперації
(зокрема, формування інтеграційних зв'язків ОСГ вертикального або горизонтального типу).
Нові моделі забезпечення внутрішніх джерел розвитку інвестиційного потенціалу ОСГ орієнто�
вані на змішані модель інтеграції, що важливі для ОСГ, які розвивають сільськогосподарську та
іншу діяльність; прагнуть до повного технологічного циклу виробництва продукції або надання
послуг та можливостей його замкнення. Інтеграція має бути спрямована на формування такого
об'єднання ОСГ, що забезпечує перероблювання сировини в таку продукцію, яка буде готова
для реалізації кінцевому споживачу. Одним з нових та пріоритетних напрямів інтеграції ОСГ є
створення хабів. Для ОСГ Закарпатської області створення хабів є перспективним рішенням
для розвитку комерційної діяльності, її диверсифікації, а також розвитку кооперації та інтег�
рації — залежно від типу і особливостей роботи хабу. Хаби за участю ОСГ можуть створюватися
для провадження найрізноманітних видів діяльності (зокрема виробництва нішевих, специфіч�
них сільськогосподарських продуктів; організації сільського, зеленого, екстремального туризму
тощо).

The development of the investment potential of individual household plots is differentiated and
uneven. The purpose of the article is to specify measures to ensure internal sources for the
development of the investment potential of individual household plots. To achieve the objective, the
following objectives of the study should be pursued: 1) Research on modern models for domestic
sources of investment potential; 2) The specification of basic activities within each of the models for
the provision of domestic sources for the development of investment potential; 3) The specification
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК
ІЗ ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Процеси розвитку інвестиційного потенціалу особи�

стих селянських господарств диференційовані, нео�

днорідні. Ми розглядаємо інвестиційний потенціал крізь

призму тих можливостей вкладення капіталу, які

збільшують обсяги виробництва, перероблювання, спо�

живання сільськогосподарської продукції та/ або реа�

лізації її надлишків. Це зумовлено тим, що такі процеси

виділяють серед інших змін: 1) напрям розвитку; 2) ціле�

спрямованість (або орієнтація на чітко окреслену мету,

користуючись з якої членам особистих селянських гос�

подарств легше окреслити засоби досягнення бажано�

го результату); 3) орієнтація на конкретні механізми

реалізації, залежно від моделі розвитку, яку обрали

члени особистих селянських господарств (далі — ОСГ).

Комплекс заходів щодо забезпечення внутрішніх дже�

рел розвитку інвестиційного потенціалу особистих се�

лянських господарств доцільно базувати на конкретних

моделях забезпечення внутрішніх джерел розвитку інве�

стиційного потенціалу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ

Дослідженню заходів щодо забезпечення внут�

рішніх джерел розвитку інвестиційного потенціалу ОСГ

of combining the efforts of peasants to carry out economic activities. According to the results of the
study, the classic models for the provision of internal sources for the development of the investment
potential of individual household plots are a model for the strengthening of consumer individual rural
farms; a model for the commercialization of activities individual household plots; differentiation model
individual household plots. They form classical models of integration and cooperation (in particular,
the formation of vertical or horizontal OSS integration links). New models for domestic sources of
investment potential of individual household plots are oriented towards a mixed model of integration.
These models promote agricultural and other activities, as well as the full technological cycle of
production of products or the provision of services and the possibilities for their closure. Integration
should aim at forming such an individual household plots association, which ensures the
transformation of raw materials into products that will be ready for sale to the final consumer. One of
the new priorities of individual household plots integration is the establishment of hubs. This hub is a
connecting element that allows individual household plots agents to: Integrate into a unique network
for the production of a wide variety of activities; Perform joint actions to improve the conditions of
economic activity; To enhance their ability to remain independent. For individual household plots of
the Zakarpattia region of the creation of hubs is a promising solution for the development of a
commercial activity, its diversification, as well as development of cooperation and integration —
depending on type and specifics of work of hub. Hubs with individual household plots can be
established for a wide variety of activities (creation and promotion of eco�brands on the market;
production of niche and specific agricultural products; organization of rural, green, extreme tourism,
the establishment of children's holiday camps, etc.).

Ключові слова: модель, комерціалізація діяльності, диференціація діяльності, внутрішні джерела, роз�

виток, інвестиційний потенціал.

Key words: model: commercialization of activities, differentiation of activities, domestic sources, development,

investment potential.

в Україні присвячено увагу багатьох учених, зокрема:

Онищенко О.М. [7], І.В. Ткача [8], Іщенко А.В., Мики�

тюк Д.М. [4], Толкача С.М. [9], Дудзяк О. [2] тощо. Ра�

зом з тим більшість наявних досліджень орієнтовані на

розвиток забезпечення внутрішніх джерел розвитку

особистих селянських господарств на основі поточно�

го покращення систем обробітку грунту; систем агро�

номічного та зоотехнічного обслуговування; систем ве�

теринарного обслуговування; систем захисту сільсько�

господарських рослин і тварин. При цьому більшість

науковців роздягає короткострокові банківські креди�

ти як базовий напрям розвитку особистих селянських

господарств. Разом з тим окреслені складові лише час�

тково властиві для найбільш простої моделі зміцнення

споживчих ОСГ. Вона є перспективною для господарств,

що забезпечені доходами з інших джерел і не зацікав�

лені у комерційній діяльності в межах підсобного гос�

подарства або не мають можливостей для здійснення

такої діяльності. Відтак залучення банківських кредитів

є недоцільним. Системний метод пізнання процесів роз�

витку особистих селянських господарств звертає увагу

на важливість забезпечення саме внутрішніх джерел

розвитку їх інвестиційного потенціалу, відтак у своєму

дослідженні ми спиралися на праці, які торкаються цих

питань (зокрема, Неміш Д.В., Савка М.В., Баланюк І.Ф.,

Шеленко Д.І., Іванів С.І. [6], Лупенко Ю.О., Малік М.Й.,

Шпикуляк О.Г. [5]).

Є кілька моделей забезпечення внутрішніх джерел

розвитку інвестиційного потенціалу, зокрема: базові
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(інтерпретовані нами як моделі зміцнення споживчих

ОСГ, комерціалізації та диверсифікації діяльності); мо�

делі кооперації та інтеграції (які інтерпретовані як мо�

делі, що дозволяють ОСГ ефективно досягнути наміче�

них цілей розвитку у складі об'єднань).

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою статті є конкретизація заходів щодо за�

безпечення внутрішніх джерел розвитку інвести�

ційного потенціалу особистих селянських госпо�

дарств.

Для досягнення мети необхідне вирішення таких

завдань дослідження: 1) дослідження сучасних моде�

лей забезпечення внутрішніх джерел розвитку інвести�

ційного потенціалу; 2) конкретизація базових заходів у

межах кожної з моделей забезпечення внутрішніх дже�

рел розвитку інвестиційного потенціалу; 3) виділення

специфіки об'єднання зусиль селян з ведення госпо�

дарської діяльності.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ
ОБГРУНТУВАННЯМ ОТРИМАНИХ
НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Як базові моделі забезпечення внутрішніх джерел

розвитку інвестиційного потенціалу ОСГ нами виділено:

1) модель зміцнення споживчих ОСГ;

2) модель комерціалізації діяльності ОСГ;

3) модель диференціації (урізноманітнення) діяль�

ності;

4) нові моделі забезпечення внутрішніх джерел роз�

витку інвестиційного потенціалу ОСГ.

Модель зміцнення споживчих ОСГ перспективна для

господарств, які забезпечені доходами з інших джерел

(оскільки вони не зацікавлені у комерційній діяльності

у межах підсобного господарства та / або не мають

можливостей для здійснення такої діяльності). Для

зміцнення споживчих ОСГ необхідне виконання 2�х клю�

чових умов, що наведено у таблиці 1.

Відповідно до виділених ключових умов базовими

заходами щодо забезпечення внутрішніх джерел роз�

витку інвестиційного потенціалу особистих селянських

господарств є:

1) удосконалення матеріально�технічного забезпе�

чення ОСГ;

2) підвищення рівня доходів учасників ОСГ;

3) пенсійне забезпечення членів ОСГ, що у праце�

здатному віці вели активну комерційну діяльність, а при

досягненні пенсійного віку або ставши не повністю пра�

цездатними перейшли до споживчого формату функ�

ціонування ОСГ тощо.

Модель комерціалізації діяльності ОСГ перспектив�

на для таких форм організації аграрного виробництва,

що вирощують значну частку продуктів харчування та

сировини рослинного й тваринного походження на про�

даж. Така специфіка, фактично, дозволяє розглядати

ОСГ як комерційну одиницю. Це потребує специфічних

ключових умов забезпечення внутрішніх джерел розвит�

ку інвестиційного потенціалу, які окреслено у таблиці

2.

Слід зазначити, що модель комерціалізації дозво�

ляє розв'язувати проблеми із нарахуванням і виплатою

пенсій, врахуванням трудового стажу селян, що працю�

ють в ОСГ. Відповідно до виділених ключових умов,

базовими заходами щодо забезпечення внутрішніх дже�

рел розвитку інвестиційного потенціалу особистих се�

лянських господарств є:

— розширення виробництва і реалізації основної

продукції ОСГ;

— розвиток системи договірних відносин з контра�

гентами (з урахуванням нових можливостей, що забез�

печуються статусом комерційного суб'єкта);

— залучення ресурсів із зовнішніх джерел (залучен�

ня кредитних коштів, приватних інвестицій, державної

допомоги тощо);

— модернізація виробничого обладнання, оновлен�

ня сільськогосподарської техніки, інвентарю;

— оновлення механізмів просування продукції на

ринок;

— удосконалення асортименту вирощуваних про�

дуктів та розвиток супутніх видів діяльності та реаліза�

ція додаткових проєктів.

Модель диференціації діяльності перспективна для

господарств, що обмежені за видами своєї діяльності.

Такі обмеження не дозволяють досягнути бажаного

Ключові умови Конкретизація умов забезпечення внутрішніх 
джерел розвитку інвестиційного потенціалу 

Забезпечені 
роботою та 
доходами з 
інших джерел, 
відмінних від 
підсобного 
господарства 

Важливе значення має розвиток бізнесу та 
створення робочих місць на селі; доступність 
роботи в іншій місцевості; організаційно-правова, 
транспортно-логістична доступність; розвиток 
віддаленого (дистанційного) формату праці тощо; 
важливе значення має розвиток та удосконалення 
пенсійного й соціального забезпечення, як 
джерела формування доходів; 
важливе значення має оптимізація ринкового обігу 
земель та удосконалення орендних відносин на 
селі, у тому числі з оренди сільськогосподарських 
земель і паїв 

Поліпшення 
умов їх 
господарської 
діяльності ОСГ 

Важливе значення має розвиток систем обробітку 
грунту; агрономічного, зоотехнічного, 
ветеринарного обслуговування; реалізації заходів 
із захисту сільськогосподарських рослин і тварин 

Кооперація 
членів ОСГ 

Важливе значення має кооперація з надання 
послуг та обслуговування основних технологічних 
операцій 

Таблиця 1. Ключові умови забезпечення
внутрішніх джерел розвитку інвестиційного

потенціалу на основі моделі зміцнення
споживчих ОСГ

Джерело: розроблено автором.

Ключові умови Конкретизація умов забезпечення внутрішніх 
джерел розвитку інвестиційного потенціалу 

Комерціалізація 
господарської 
діяльності ОСГ 

Розширення каналів збуту, нарощення 
мережі власних контрагентів, збільшення 
власної спроможності щодо нарощування 
інвестиційного потенціалу 

Утворення 
фермерських 
господарств 

Реєстрація голови або одного із членів 
господарства у якості фізичної особи-
підприємця, утворення приватного 
підприємства, а також будь-якого з видів 
господарських товариств залежно від потреб 
та особливостей господарської діяльності 

Таблиця 2. Ключові умови забезпечення
внутрішніх джерел розвитку інвестиційного
потенціалу на основі моделі комерціалізації

діяльності ОСГ

Джерело: розроблено автором.
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рівня дохідності та ефективного використання

вільної робочої сили членів ОСГ. Це потребує спе�

цифічних ключових умов забезпечення внутрішніх

джерел розвитку інвестиційного потенціалу, які

окреслено у таблиць 3.

Відповідно до відхилених ключових умов ба�

зовими заходами щодо забезпечення внутрішніх

джерел розвитку інвестиційного потенціалу осо�

бистих селянських господарств є:

— диференціації діяльності сільськогоспо�

дарського характеру;

— диференціації діяльності вертикального на�

пряму;

— диференціації діяльності несільськогоспо�

дарського призначення.

Окреслені заходи з диверсифікації діяльності

можуть відбуватися одночасно із комерціаліза�

цією ОСГ або слугувати попереднім, підготовчим

етапом такої комерціалізації.

Всі окреслені моделі можуть бути орієнтовані

на об'єднання зусиль селян з ведення господарсь�

кої діяльності — обробітки грунту, захисту земель,

облаштування та поліпшення якості землекористу�

вання, сумісної обробки, переробки, зберігання та

транспортування сільськогосподарської продукції,

спільного ведення інших видів діяльності. Для цьо�

го має бути реалізоване утворення кооперативу, яке

у схемному поданні наведено на рисунку 1.

Прикладом створення сільськогосподарсько�

го кооперативу може стати кооператив з обслуговуван�

ня виробничих потреб у рослинництві.

Господарства споживчого типу порівняно менше

вирощують продукцію тваринництва, тому отримання

обслуговуючих послуг у цій діяльності не настільки ак�

туальне.

Комерціалізовані господарства, що здійснюють ви�

рощування сільськогосподарських тварин частіше або

запрошують на роботу спеціаліста з ветеринарного об�

слуговування або користуються послугами сторонніх

спеціалізованих організацій. Отже, обслуговуючий ко�

оператив у рослинництві має широкі можливості засто�

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Усвідомлення проблеми, яку краще вирішувати спільними зусиллями 

Визначення кола осіб, зацікавлених в роботі кооперативу 

Оцінювання сукупних потреб потенційних членів кооперативу 

Визначення необхідного матеріально-технічного забезпечення 

Оцінка інвестиційних потреб  

Аналіз наявних джерел фінансування та спроможності залучити ресурси  

Прийняття рішення про утворення кооперативу   

Утворення кооперативу та комплекс організаційно-установчих робіт 

Організація роботи кооперативу 

Закупівля обладнання, реалізація комплексу пусконалагоджувальних робіт  

Початок роботи кооперативу 

Рис. 1. Схема утворення сільськогосподарського кооперативу
Джерело: пропозиції автора.

Таблиця 3. Ключові умови забезпечення внутрішніх
джерел розвитку інвестиційного потенціалу

на основі модель диференціації діяльності ОСГ

Примітка: * ці товари не обов'язково мають мати сільськогоспо�

дарський характер.
Джерело: розроблено автором.

Ключові умови Конкретизація умов забезпечення внутрішніх 
джерел розвитку інвестиційного потенціалу 

Сільськогосподарського 
характеру 

Вирощування нових, нетрадиційних 
сільськогосподарських продуктів, розведення 
нових порід тварин, птиці; 
запровадження інноваційних технологій 
сільськогосподарського виробництва, що 
дозволяють принципово змінити урожайність 
рослин та продуктивність тварин; 
покращення якості вироблюваних продуктів, 
оптимізація процеси обробітку грунту, догляд 
за рослинами і тваринами, збір врожаю, 
отримання тваринницької продукції, зберігання, 
транспортування, первинної обробки або 
доробки вирощених продуктів 

Вертикального напряму Розвиток перероблювання 
сільськогосподарських продуктів, організацію 
виробництв із сироваріння, консервних цехів, 
виробництва м’ясних та молочних продуктів, 
виноробства створення нових каналів і 
механізмів просування на ринок, у тому числі 
через створення власних торговельних точок 
або збутових мереж, а також облаштування 
системи заготівель й інших напрямів 

Несільськогосподарського 
призначення 

Розвиток виробництва та просування на ринок 
широкого кола продуктів, поєднаних єдиними 
територіальними або еко-брендами 
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сування для різних типів ОСГ.

Фінансування такого кооперативу може здійснюва�

тися через поєднання фінансових ресурсів учасників, а

також через залучення фінансової підтримки територі�

альної громади, а для комерціалізованих господарств

— кредитних та інших зовнішніх ресурсів.

Також одним з найбільш перспективних напрямів

кооперації на селі є створення енергетичних коопера�

тивів.

Класичні моделі інтеграційних зв'язків та кооперації

поступово застарівають, оскільки формуються нові

форми організації бізнесу, які доцільно використову�

вати і у діяльності ОСГ, серед них змішана модель [8, с.

145—166; 9].

Змішана модель інтеграції важлива для ОСГ, які:

— розвивають сільськогосподарську та іншу (не�

сільськогосподарську) діяльність;

— прагнуть до повного технологічного циклу вироб�

ництва продукції або надання послуг та можливостей

його замкнення.

Інтеграція має бути спрямована на формування

такого об'єднання ОСГ (вертикального або горизон�

тального типу, за прямою чи і зворотною схемою),

що забезпечує переробку сировини в таку продук�

цію, яка буде готова для реалізації кінцевому спо�

живачу.

Узагальнена поетапна послідовність формування

інтеграційних зв'язків ОСГ з тваринницькими відгоді�

вельними підприємствами, заготівельними пунктами вто�

ринної сировини, сільськогосподарськими товарови�

робниками, підприємствами, заготівельниками про�

дуктів і сировини (зокрема тими, що організовують зби�

рання і здавання харчових відходів), тощо проілюстро�

вана у таблиці 4.

Для ОСГ, для яких оптимальними моделями роз�

витку є не лише комерціалізація та диверсифікація

Етап 1 Специфіка формування 
інтеграційних зв’язків ОСГ 

Специфіка 
інтеграції 

1 Проєктування оптимального циклу 
щодо виробництва продукції або 
надання послуг 

2 Ідентифікація господарюючих 
суб’єктів, що забезпечують 
реалізацію повного циклу 
виробництва продукції або надання 
послуг 

3 Визначення засад співпраці та 
загальної схеми інтеграції 

Формування 
інтеграційних 
зв’язків ОСГ з 
метою реалізації 
повного циклу 
виробництва 
продукції або 
надання послуг 

4 Оцінка вигід і витрат від реалізації 
інтеграційного проєкту, виявлення та 

5 Перемовини, укладення договорів 
про інтеграцію з 
сільськогосподарськими 
товаровиробниками, підприємствами, 
заготівельниками тощо 

6 Облаштування організаційно-
правових, техніко-технологічних та 
фінансово-економічних основ 
діяльності ОСГ 

Економічна та 
фінансова 
оцінка, аналіз 
синергетичних 
ефектів 

Таблиця 4. Узагальнена послідовність
формування інтеграційних зв'язків ОСГ

вертикального або горизонтального типу

Джерело: розроблено автором.

Базові риси 
підходу Конкретизація рис Сфера Базова 

передумова 
Ідея освітнього 
хабу на базі 
ОСГ 
Закарпатської 
області 

Критерієм досконалості 
освітніх програм є набуття 
студентами під час навчання 
низки спеціальних і 
професійних 
компетентностей 

У вищій та 
середній 
спеціальній 
освіті в Україні 

Напрямок 
проєкту  

Під час проведення 
лекційних і практичних 
занять, семінарів, підготовки 
письмових робіт тощо 
забезпечує для слухачів 
можливості здобуття 
багатьох із необхідних 
компетентностей* 

Навчальний 
заклад 

Призначення 
хабу  

Усунення проблем 
навчальних закладів і 
студентів з набуття 
необхідних компетентностей 
під час практики. 
Формування можливостей 
отримання за результатами 
практики реальних 
компетентностей (за 
допомогою створення баз 
практики за участю ОСГ) 

Створення баз 
практики за 
участі ОСГ 
спільно із 
закладами 
освіти 
відповідно до 
навчальних 
планів в 
програм ** 

Основою для 
розвитку хабів 
має стати 
виключно 
підприємницька 
ініціатива ОСГ 
учасників 

Таблиця 5. Науковий підхід до створення хабу на прикладі освітянського проєкту
з "Набуття практичних навичок і професійних компетентностей майбутніми фахівцями"

(Закарпатська область)

Примітка:

* Деяких компетентностей можна набути лише під час навчальної, виробничої та переддипломної практики.
** Організацію практики у вигляді екскурсійних навчальних програм, практичних занять, науково�дослідних та навчальних

тренінгів ОСГ мають забезпечувати спільно із закладами освіти відповідно до навчальних планів у програм. Тому ця частина діяль�
ності здебільшого належать до компетенції партнерів.

Джерело: розроблено автором.
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діяльності, а й інтеграція з іншими ОСГ та учасника�

ми ринку, оптимальним сучасним механізмом органі�

зації комерційних зв'язків і взаємодії є створення

спеціалізованих хабів. Хаб — це певний вузол мережі,

що узагальнює будь�яких суб'єктів, діяльність яких

пов'язана спільними ідеями, ресурсами, технологія�

ми, ринковими нішами тощо. Хаб є пов'язуючим еле�

ментом, що:

—  дозволяє суб'єктам інтегруватися в унікальну

мережу для провадження найрізноманітних видів діяль�

ності (зокрема, для: створення і просування на ринок

еко�брендів; виробництва нішевих та специфічних

сільськогосподарських продуктів);

— дозволяє суб'єктам мережі виконувати спільні дії;

—  дозволяє суб'єктам мережі отримувати синер�

гетичні ефекти;

— дозволяє суб'єктам мережі розширювати власні

можливості;

— дозволяє суб'єктам мережі залишаючись неза�

лежними (оскільки хаб не несе у собі функцію прямого

управління суб'єктами або їх зв'язками).

Визначити науковий підхід до створення хабу на

прикладі освітянського проєкту з "Набуття практичних

навичок і професійних компетентностей майбутніми фа�

хівцями" (Закарпатська область). Зміст окресленого

підходу наведено нами у таблиці 5.

Аналогічним чином (на основі організації хабу)

можна організувати діяльність з надання послуг ди�

тячих оздоровчих таборів, таборів відпочинку, екст�

ремального і зеленого туризму тощо. Ідею освіт�

нього хабу на базі ОСГ Закарпатської області доз�

волить:

— створити бази практики для студентської молоді

та поєднати проходження практики із літнім або іншим

сезонним відпочинком у Карпатах, передгірських чи

низинних природних локаціях;

— залучити студентську молодь на взаємовигідних

засадах у процеси виробництва, що сприятимуть

збільшенню виробництва товарної маси продуктів хар�

чування, сировини рослинного й тваринного походжен�

ня.

Окреслені переваги мають грунтуватися на такій

специфіці роботи хабу:

1. Від 10 до 15 ОСГ Закарпатської області можуть

поєднати свої зусилля і забезпечити створення таборів

для проходження одно� або двотижневих практик для

студентів ЗВО і коледжів за широким спектром спе�

ціальностей.

2. Табори мають сприяти здобуттю практичних на�

вичок і компетентностей з дослідження біорізноманіт�

тя у живій природі для спеціальностей — "Біологія",

"Лісове господарство", "Водні біоресурси та аквакуль�

тура"; щодо набуття практичних навичок захисту навко�

лишнього природно середовища — для спеціальностей

"Екологія", "Технології захисту навколишнього середо�

вища".

3. Табори мають сприяти здобуттю практичних

навичок у галузі ведення сільськогосподарської

діяльності, вирощування та первинної обробки про�

дуктів рослинництва і тваринництва для спеціально�

стей — "Агроінженерія", "Технологія виробництва і

перероблювання продукції тваринництва", "Садів�

ництво та виноградарство", "Агрономія", "Захист і

карантин рослин"; щодо проведення практичних

тренінгів зі спеціальностей "Географія", "Геодезія та

землеустрій".

4. Табори мають сприяти здобуттю практичних на�

вичок щодо ознайомлення з історичною спадщиною

західного регіону України для спеціальностей — "Куль�

турологія", "Історія та археологія", "Музеєзнавство,

пам'яткознавство", "Менеджмент соціокультурної діяль�

ності".

5. Табори мають сприяти здобуттю практичних на�

вичок щодо набуття практичних навичок у сфері орга�

нізації комерційної діяльності, управління проєктами,

розробки та апробації логістичних зв'язків, креативно�

го менеджменту і маркетингу — для спеціальностей

"Менеджмент", "Маркетинг", "Підприємництво, торгів�

ля та біржова діяльність", "Готельно�ресторанна спра�

ва", "Туризм"; щодо набуття практичних знань викла�

дання природознавства у початковій школі — для спе�

ціальності "Початкова освіта".

У межах хабу мають бути чітко розподілені функції

освітніх установ та ОСГ.

Функціями ОСГ мають бути такі:

1) забезпечувати розміщення учасників табору

(можуть створюватися наметові містечка, кемпінги, бу�

дуватися спеціально обладнані приміщення або вико�

ристовуватися сучасні технології для будівництва са�

дових та інших поселень, застосовуватися інші варіан�

ти);

2) організація харчування учасників табору;

3) організація транспортного обслуговування учас�

ників табору;

4) організація охорони праці учасників табору.

Окреслені функції не мають покладатися на ок�

ремого ОСГ. Ці функції мають розподілятися між

різними ОСГ, що є учасниками хабу. Ці учасники мо�

жуть територіально розміщуватися на різних тери�

торіях, відноситися до різних територіальних гро�

мад.

Функції навчальних закладів мають бути такими:

1) надання освітніх послуг, маркетингу і просуван�

ня ідеї організації студентських практик між навчаль�

ними закладами та ОСГ;

2) сприяння поліпшенню умов господарської діяль�

ності суб'єктів ОСГ (розвиток систем обробітку грунту,

агрономічного, зоотехнічного і ветеринарного обслуго�

вування, реалізації заходів із захисту сільськогоспо�

дарських рослин і тварин);

При цьому фінансовий супровід, правове забезпе�

чення, організація та управління учасники хабу можуть

здійснювати:

— рада хабу, що складається з представників ок�

ремих ОСГ (за умови, що ці представники мають

відповідні знання, підготовку для провадження такої

діяльності);

— інші організації на умовах аутсорсингу (при цьо�

му такі функції передаються іншим суб'єктам підприєм�

ницької діяльності).

Слід зазначити, що хаб є новою моделлю забезпе�

чення внутрішніх джерел розвитку інвестиційного потен�

ціалу особистих селянських господарств, оскільки доз�

воляє:
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— збільшити обсяги діяльності;

— надає переваги спільного просування на ринок.

Переваги спільної діяльності можуть утворити хаби

і в інших сферах підприємництва. Це дозволить підви�

щити доходи ОСГ, а отже, й поступово нарощувати їх

інвестиційний потенціал.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Відповідно до наведених вище положень можна

зробити такі висновки:

1. Базовими моделями забезпечення внутрішніх

джерел розвитку інвестиційного потенціалу ОСГ є: 1) мо�

дель зміцнення споживчих ОСГ; 2) модель комерціалі�

зації діяльності ОСГ; 3) модель диференціації діяль�

ності. Вони доповнюються класичними моделями інтег�

раційних зв'язків та кооперації (зокрема, формуванням

інтеграційних зв'язків ОСГ вертикального або горизон�

тального типу).

2. Нові моделі забезпечення внутрішніх джерел роз�

витку інвестиційного потенціалу ОСГ доповнюються

змішаними моделями інтеграції, що важливі для ОСГ,

які розвивають сільськогосподарську та іншу діяльність;

прагнуть до повного технологічного циклу виробницт�

ва продукції або надання послуг. Інтеграція має бути

спрямована на формування такого об'єднання ОСГ, що

забезпечує перероблювання сировини в продукцію, що

готова для реалізації кінцевому споживачу. Одним з

нових та пріоритетних напрямів інтеграції ОСГ є ство�

рення хабів.

3. Хаб функціонує як базовий вузол мережі, що уза�

гальнює суб'єктів ОСГ, діяльність яких пов'язана

спільними ідеями, ресурсами, технологіями, ринковими

нішами тощо. Такий хаб є пов'язуючим елементом, що

дозволяє суб'єктам ОСГ: інтегруватися в унікальну ме�

режу для провадження найрізноманітних видів діяль�

ності; виконувати спільні дії з поліпшення умов госпо�

дарської діяльності; отримувати синергетичні ефекти;

розширювати власні можливості залишаючись незалеж�

ними.

Перспективи подальших розвідок у зазначеному на�

прямі. Для ОСГ Закарпатської області створення хабів

є перспективним рішенням щодо розвитку комерційної

діяльності, її диверсифікації, розвитку кооперації та

інтеграції — залежно від типу і особливостей роботи

хабу. Хаби за участю ОСГ можуть створюватися для

провадження найрізноманітних видів діяльності, зокре�

ма, для: створення і просування на ринок еко�брендів;

виробництва нішевих та специфічних сільськогоспо�

дарських продуктів; організації сільського, зеленого,

екстремального туризму, облаштування дитячих таборів

відпочинку тощо.
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THE ECONOMIC SYSTEM OF REGIONS AS A QUASI�OBJECT OF PUBLIC AND SECTORAL
MANAGEMENT

Розглянуто еволюцію публічного управління регіонів у напрямі управління його економічним
розвитком. Доведено необхідність поглиблення уваги з боку органів публічного управління на
залежність розвитку економічних систем регіонів від розвитку галузей матеріальної сфери і
актуальність їх пріоритетного розвитку в досягненні поставлених цілей та забезпечення ста�
лості соціальності інших сфер на місцевому і національному рівнях. Констатовано спорідненість
низки функцій управління галузями і принципів управління економічним розвитком. Визначе�
но, що важливим фактором посилення здатності публічного управління до участі і впливу на
динаміку розвитку економічних систем регіонів є його інтеграція з галузевим управлінням. Еко�
номічна система регіонів розглянута як квазісистемний об'єкт публічного управління, висвіт�
лено змістовну сутність квазіуправління їх розвитком. Детерміновано напрями інтегрування
взаємодії органів галузевого і публічного управління. Окреслено підхід до побудови інтегрова�
ного публічного�галузевого управління економічним розвитком регіонів, ключових організац�
ійно�управлінських засобів і показані переваги об'єднання цих видів управління для забезпе�
чення спільного економічного розвитку. Розроблено модель публічно�галузевого управління
розвитком економічних систем регіонів і модель інтегрованого трансформаційного процесу
поєднання публічно�галузевого управління розвитком регіонів.

The evolution of public administration of regions in the direction of managing its economic
development is considered. The necessity of deepening the attention of public authorities to the
dependence of the development of economic systems of regions on the development of material
sectors and the relevance of their priority development in achieving goals and ensuring the
sustainability of sociality in other areas at the local and national levels. The affinity of a number of
functions of branch management and principles of management of economic development is stated.
It is determined that an important factor in strengthening the ability of public administration to
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі в економічному житті регіонів

України і їх економічному розвитку мають місце певні

позитивні досягнення. У валовому регіональному про�

дукті суттєво збільшилася частка послуг, надаваних на�

селенню, спостерігається розвиток сервісної економі�

ки, достатньо швидкими темпами здійснюються інфор�

матизація і цифровізація суспільства, зростає роль те�

риторіальних громад у підвищенні продуктивності про�

цесів життєдіяльності. Одночасно значущість розвитку

матеріальних галузей виробництва як базових джерел

економічного зростання всіх сфер життєдіяльності су�

спільства не підвищилась, і промислові галузі не досяг�

ли достатніх темпів економічного зростання.

Увага до поглиблення змісту і складових економіч�

ного розвитку грунтується на усвідомленні прямої без�

посередньої залежності показників розвитку соціаль�

ної і природо�екологічної систем і економічного благо�

получчя суспільства від показників зростання економі�

ки. В регіонах такий розвиток забезпечується суб'єкта�

ми господарювання галузей економіки, розташованих

на їх територіях. Водночас серед дослідників публічно�

го управління не існує єдиної думки стосовно дотичності

публічного управління регіонів до регулювання еконо�

мічного розвитку галузей промисловості, функціоную�

чих у регіоні, хоча очевидно, що нинішній стан еконо�

міки України і успадкована галузева і регіональна струк�

тура потребують всебічної підтримки в проведенні мо�

дернізаційних заходів, спрямованих на підвищення

спільного економічного потенціалу галузей і регіону.

Підвищення ефективності публічного управління

регіонального розвитку потребує аналізу їх економіч�

них систем з метою визначення їх характерних пара�

метрів, можливостей і здатностей економічного зрос�
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тання потенціалу для розвитку всіх систем регіону в по�

точний час і в довгостроковій перспективі.

Одним зі шляхів досягнення такого стану є підви�

щення ефективності управління економічною системою

регіону за рахунок інтеграції галузевого і публічного

управління. З огляду на це виникає об'єктивна не�

обхідність дослідження теоретичних і практичних питань

трансформаційного напряму інтеграції публічного і га�

лузевого управління в процесах вирішення складних

економічних завдань.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аспекти інтеграційних процесів у публічному управ�

лінні країни досліджувались у працях О. Андрійка,

О. Бабінової, В. Бакуменко, В. Куйбіди, В. Баштанника,

Л. Оленковської, М. Пітцика та багатьох інших [8—10;

11]. Питання закономірностей самоорганізації і еволюції

суспільних систем досліджували Кант, Гегель, Маркс,

Дарвін та ін. Результати проведення реформ існуючих

систем національної економіки і особливостей перехо�

ду органів влади до роботи в ринкових умовах розгля�

дались у працях В. Богдановича, В. Бодрова, В. Віт�

лінського, В. Дербенцева, С. Романюка, І. Розпутенко,

В. Тертички, В. Ткаченко, О. Оболенського, В. Ребка�

ло, Ю. Шарова та ін. [1—6; 8].

Але дослідження науковців поки конкретно не зо�

середжені на механізмах змісту, зміни форм, напрямів

та організаційно�економічних питаннях плину трансфор�

маційних процесів в управлінні та їх впливу на економі�

ку регіонів, що дозволило б виявити і поглибити дію

впливу багатьох факторів на суспільні економічні відно�

сини, які трансформувались в інтеграційних процесах і

інструментах публічного управління на місцевому рівні,
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як результати процесів реформування державної вла�

ди.

МЕТА СТАТТІ
Мета статті: дослідити і розкрити можливості підви�

щення ефективності публічного управління економічним

розвитком регіонів шляхом визначення спільних еконо�

мічних завдань із галузевими органами управління і

побудови інтегрованої публічно�галузевої структури

управління із застосуванням квазіінтеграційних струк�

тур і організаційно�економічних механізмів.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Децентралізація державного управління, здійсню�

вана з 1 квітня 2014 р. по червень 2020 р., суттєво роз�

ширила повноваження органів місцевого самоврядуван�

ня (ОМС) на базовому територіальному рівні і підвищи�

ла їх відповідальність за розвиток регіонів. Передача

низки повноважень на місцевий рівень супроводжува�

лась організаційними і функціонально змістовими зміна�

ми в діяльності ОМС. Було визначено ресурсну матері�

альну і фінансову базу місцевого самоврядування, до

якої увійшли природні ресурси, місцеве господарство,

комунальна власність і фінансові ресурси, розпоряджа�

тися якими ОМС можуть згідно з чинним законодав�

ством. У процесі реформування була створена потужна

законодавча база, нормативно�правова, організаційно�

функціональна база та нові засади місцевого самовря�

дування [9].

Аналізуючи сучасні наукові публікації з досліджен�

ня нових завдань публічного управління регіонами в ча�

стині сприяння соціально�економічному розвитку і

зміцнення місцевого самоврядування, слід зазна�

чити, що в їх більшості не розглядаються питання

передуючого економічного зростання регіонів, і,

відповідно, питання управління їх економічним

розвитком напряму не виділяються. Вони розгля�

даються в контексті соціально�економічного роз�

витку і економічної безпеки з огляду на націо�

нальні інтереси. Не робиться наголос і на тому, що

результати функціонування саме економічних си�

стем регіонів є передуючою умовою формування

і збільшення економічного базису соціальної та

інших підсистем соціально�економічного розвит�

ку територій. Існує небагато праць, в яких розкри�

вається характер публічного управління економі�

кою регіонів від якого залежить економічне забез�

печення всіх інших видів розвитку.

Економічні системи регіонів виключно складні

в управлінні структурні об'єкти, які знаходяться у

взаємозв'язку з процесами інших підсистем ре�

гіонів: геолого�географічної, топографічної, еко�

логічної, матеріально�технічної, інституційної, тру�

дової, транспортної тощо. Їх розвиток здійснюєть�

ся з використанням інтеграційних інструментів і

механізмів їх паралельного плину.

Кожен регіон як об'єкт публічного управління

являє собою частину території країни, певну адмі�

ністративно�територіальну цілісність наявних ре�

сурсів усіх підсистем з переліком галузей, вироб�

ничих комплексів, господарюючих суб'єктів, ви�

робничою і соціальною структурою. Вони від�

різняються специфікою демографічних процесів і про�

цесів життєдіяльності, певною спеціалізацією, наявною

інфраструктурою, внутрішніми виробничими, міжрегі�

ональними, економічними, торговими, і соціально�куль�

турними зв'язками. На території регіону розташовані і

функціонують різні організаційні форми, типи і напря�

ми діяльності, що формує їх надзвичайно складні струк�

тури з огляду на можливості управління ними. На сучас�

ному етапі роль регіонів як суб'єктів власного і загаль�

нонаціонального сталого розвитку суттєво підвищилась.

Навіть поверховий, спрощений перелік і перегляд регі�

онального господарства засвідчує, що регіони являють

собою надзвичайно складні мегасистеми в господарсь�

кому і управлінському сенсах. Визначення поняття "си�

стема" згідно з його трактуванням і складовими еле�

ментами наводиться в таблиці 1.

Наведені визначення засвідчують, що економіка

регіонів має всі системні якості, які доцільно під час

дослідження розглядати в межах єдиної економічної си�

стеми.

Економічні системи складаються із сукупності всіх

видів економічної діяльності людей, здійснюваної шля�

хом участі у процесах їх економічної взаємодії, що спря�

мовується на вирішення питань виробництва, обміну і

розподілу продукції. У цих системах формуються про�

дуктивні сили і економічні відносини, взаємодію яких

забезпечує сукупність організаційних форм, видів еко�

номічних процесів господарської діяльності.

Під економічними процесами розуміють розвиток

процесів безпосереднього виробництва, розподілу, об�

міну і споживання та дію зумовлених цими процесами

виробництва спільних законів і властивих їм суперечно�

Таблиця 1. Сутність поняття "система"

Визначення Джерело 
Сукупність елементів, що характеризується 
структурою, зв’язками та функціями, які забезпечують 
цілеспрямований розвиток 

[13, с. 641] 

Комплекс елементів, що знаходяться у взаємодії, - це 
різноманіття об'єктів разом з відношеннями між 
об'єктами та їх атрибутами 

[14, с. 29] 

Сукупність елементів, що знаходяться у відносинах і 
зв’язках між собою та утворюють певну цілісність і 
єдність 

[15, с. 443] 

Об’єкт, який характеризується складом елементів, 
структурою їх зв’язків, параметрами і має хоча б один 
вхід і один вихід, які забезпечують зв’язок із 
зовнішнім середовищем, що характеризується 
законами поведінки і змінює поведінку при 
надходженні керуючих впливів 

Коваленко І.І., 
Бідюк П.І.,  
Гожий О.П. [16] 

Множина взаємозв'язаних елементів, відокремлена від 
середовища, що взаємодіє з ним як єдине ціле 

[17, с. 14] 

Сукупність різних функціональних одиниць 
(біологічних, людських, інформаційних тощо), які 
пов'язані із середовищем і слугують для досягнення 
певної загальної мети шляхом дії над матеріалами, 
енергією, біологічними явищами та керування ними 

Вернадський В.І. 
[17, с. 15] 

Скінченна множина функціональних елементів і 
відношень між ними, які виокремлено із середовища 
відповідно до певної мети в межах визначеного 
часового інтервалу 

Сагатовський В.М. 
[17, с. 15] 

Відображення у свідомості суб'єкта (дослідника, 
спостерігача) властивостей об'єктів та їх відношень у 
вирішенні завдання дослідження, пізнання 

Черняк Ю.І.  
[17, с. 16] 

Структурно-функціональна цілісна єдність множини 
взаємопозв'язаних між собою елементів, яку 
виокремлено із середовища відповідно до певної мети 
в межах визначеного часового інтервалу 

 [17, с. 16] 
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стей. При реалізації і взаємодії економічних процесів

формуються тісні економічні відносини, які перепліта�

ються, відображаючи рух економічного базису суспіль�

ства [12, с. 428]. Економічні системи належать до со�

ціальних систем, оскільки їх невід'ємним і головним

складником є люди, чиї ідеї, наукові і практичні знання

використовуються для побудови і розвитку економіч�

них процесів. Соціальні системи — це співтовариство

активних економічних суб'єктів, які прагнуть забезпе�

чити себе найкращими умовами життя в умовах наяв�

них обмежених ресурсів. Особливістю економічних си�

стем є їх динамічність. Вони складаються із суб'єктів,

які постійно здійснюють цілеспрямовану діяльність

відповідно до поставлених цілей і здатні до рефлексії

стосовно владних дій і дій інших суб'єктів. У складі сис�

тем регіону економічні системи є найбільш складними.

Вони грунтуються на відносинах власності і панівних

систем політичної, державної і місцевої влади. Різно�

манітні форми власності в соціально�ринковій економіці

не зменшують роль державної і муніципальної влади в

регулюванні, прогнозуванні і підтримки плину еконо�

мічних процесів і зміцнень потенціалу економічних сис�

тем. На рівні регіонів економічні системи можливо уяви�

ти як об'єктивну єдність пов'язаних між собою процесів

економічного життя, елементи якої перебувають в

органічному взаємозв'язку, зосереджені і переважно

реалізуються на території регіону і значно менше за його

межами. Вони мають усі ознаки багатокомпонентних

нелінійних систем розподільчого типу, які розглядають�

ся переважно у двох аспектах: як відкриті, самооргані�

зовані системи з формуванням стійких структур і як си�

стеми з еволюційним характером процесів і складністю

фазових переходів з одного стану в інший. Обидва ці

аспекти присутні в економічних системах.

Відмітною особливістю економічних систем є те, що

вони вже давно сформовані і функціонують за участю ак�

тивних суб'єктів господарювання, які здійснюють цілесп�

рямовану діяльність відповідно до обраних цілей. Суб'єкти

управління ними можуть змінювати стратегію і тактику

своїх дій без прив'язки до державної і регіональної влади.

Водночас вибір цілей, які не збігаються з цілями розвитку

регіонів, і їх самостійна незалежна реалізація може зро�

бити внутрішній стан таких систем нестійким. Для того ж

самостійні господарюючих суб'єктів при формуванні і

плині процесів виробництва в тій чи іншій мірі і на певних

умовах використовують економічний потенціал регіону, що

спонукає їх до співпраці з органами публічного управлін�

ня і органами місцевого самоврядування.

Характерні ознаки і принципи цих систем: принцип

цілісності, принципова незвідність властивостей систе�

ми до суми властивостей її елементів і невиводимість

властивостей цих елементів із властивостей цілого,

структурованість і можливості опису системи через вста�

новлення елементів її структури, наявність мережі

зв'язків і відносин, обумовлених поведінкою системи та

її окремих елементів, вільне співвідношення її структур�

них елементів і принцип ієрархічності (кожний компо�

нент системи, у свою чергу, може розглядатись як сис�

тема, а при дослідженні може являти собою один із ком�

понентів більш широкої системи).

Усі складники економічних систем регіонів, прямі і

зворотні зв'язки між ними, їх взаємодія, спільні еко�

номічні інтереси, єдиний ресурсний потенціал, близьке

розташування у просторі, масштабність обсягів викону�

ваних робіт, господарюючі суб'єкти і виробничі еко�

номічні процеси, які функціонують у регіональному ад�

міністративному просторі, являють собою загальну

інституційну архітектуру регіону і мають єдині органи

управління нею з боку публічного і галузевого управ�

ління і місцевого самоврядування. Ці органи управлін�

ня застосовують споріднені організаційно�економічні

механізми контролю за станом і розвитком систем і ви�

рішують широкі і розгалужені взаємопов'язані пробле�

ми на території регіонів. Властивості економічних сис�

тем дозволяють їх презентувати як складні квазісисте�

ми публічного управління. Префікс "квазі" (від лат. quasi

— немов, майже) вітчизняні та зарубіжні економісти

вживають для позначення складності явища або його

значущості (антонім "квазі" — істинний). В економічній

і управлінській літературі його використовують для ро�

зуміння природи інтеграційних процесів, взаємодії

підприємств і господарюючих суб'єктів при їх об'єднанні

(інтеграції ) за умови розвинутості контролю з боку

органів управління спільною діяльністю, але за відсут�

ності у них прав контролю за власністю учасників [7].

Для економічних систем регіонів характерне пере�

тинання економічних інтересів, взаємодія, інтегро�

ваність і різнобічність процесів розвитку. Вони зоріє�

нтовані на задоволення і підтримку існуючих і появу

нових економічних інтересів і довгострокових відно�

син за відсутності юридично оформленого трансферу

прав власності. Ці властивості дозволяють розгляда�

ти їх як складні квазісистеми економіки і використо�

вувати для управління відповідними організаційно�еко�

номічними механізмами з урахуванням умов інтегро�

ваності квазіпроцесів і квазіструктур, їх побудови і

існування.

Визначення особливостей економічних систем ре�

гіонів як об'єктів публічного управління дозволяє склас�

ти уявлення і стосовно системи управління ними. Управ�

лінський вплив на економіку регіонів формується в

основному в їх внутрішньому середовищі і частково в

зовнішньому (з боку органів державного управління).

При цьому управління здійснюється безпосередньо, а

також за участю місцевих органів влади за принципами

народовладдя. Основним джерелом економічного

підгрунтя управління є економічний потенціал регіону.

Його слід розглядати як здатність економічних систем

регіонів розвиватись за рахунок власних ресурсів, які

можуть забезпечити необхідну суму доходів для швид�

кого (інтенсивного) економічного зростання і гаранту�

вати рівень життя населення регіонів відповідно до стан�

дартів розвинених країн світу. За рахунок економічно�

го розвитку регіонів формуються і тенденції економіч�

ного зростання країни. Сучасний рівень розвитку Украї�

ни є наслідком багатьох невирішених раніше регіональ�

них проблем, нераціонального використання економіч�

ного потенціалу, слабкості економіки промислових і

непромислових галузей, низьких темпів модернізації і

оновлення основних фондів і неактивності процесів їх

інвестування. Питання пришвидшення економічного

розвитку неможливо вирішити без урахування чинників

управлінського впливу, які за сучасного стану економі�

ки країни стали надзвичайно актуальними.
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Ефективний плин економічних процесів можливий

за умови узгодження і раціональної взаємодії суб'єктів

управління і налагодження процесів управління. При

цьому сила управлінського впливу фахівців керівних

систем повинна бути достатньою для підтримки збалан�

сованості керованих процесів, а саме повинна бути не

нижчою від "порогу" синхронізації. Економічні проце�

си господарюючих суб'єктів регіону за рахунок прогно�

зування, стратегічного планування і належного рівня

раціональності побудови і створення умов плину, мають

достатню обгрунтованість і межі передбачуваності, які

охоплені інформаційним полем їх синхронізації. Це

створює можливості їх підтримки, керованості плину і

захисту від небажаних змін. Безпосереднє управління

квазісистемою економіки регіону є новою формою пуб�

лічного управління на регіональному рівні, в якій реа�

лізуються економічні і пов'язані з ними суміжні й пере�

хрещувані процеси із забезпеченням взаємоузгоджених

внутрішніх інтересів регіонів з інтересами господарю�

ючих суб'єктів, жителів і держави [2, с. 206].

Діяльнісний зміст публічного управління являє со�

бою систему знань про сутність, закономірності та пра�

вила застосування і дотримання нормативно�законодав�

чих актів і правових документів, методів, технологій і

механізмів управлінського впливу на формування і хід

економічних процесів, створюючи економічні переду�

мови забезпечення соціального та інших видів розвит�

ку цивілізованого й безпечного життя в суспільстві.

У регіоні вирішення всіх завдань і виконання

функцій публічного управління лежать на перетині про�

мислово�економічних процесів суб'єктів господарюван�

ня і їх інституцій. Зазначене стимулює появу заходів з

організації спільної праці, самоврядування, самоорга�

нізації і формування тісних продуктивних взаємовідно�

син. Водночас при чіткому і узагальному переліку пи�

тань, покладених на вирішення органами публічного

управління і органами місцевого самоврядування в но�

вих умовах, створення методологічного інструментарію

забезпечення їх вирішення для регіонального рівня поки

недостатньо. Особливо це стосується більш глибокого

поєднання публічного і галузевого аспектів управління.

У літературних джерелах поки відсутні апробовані орга�

нізаційно�управлінські й організаційно�економічні меха�

нізми управління регіонами з урахуванням галузевого

складника в умовах реалізації наданих повноважень.

Здійснені модернізаційні реформи і виділені для їх

реалізації ресурси на цьому рівні в основному були зо�

середжені на підвищенні публічності (суспільності)

управління. Але досвід самостійності управління на цьо�

му рівні в умовах підвищення прав і відповідальності

влади органам управління необхідно набувати само�

стійно. Недостатньо врегульованими залишаються

відносини між організаційними структурами галузево�

го і регіонального управління, недостатньо конкрети�

зовано зміст і спрямованість функціональних завдань,

чітко не визначені об'єкти, на які в нових умовах можуть

бути спрямовані управлінські дії органів влади з метою

підтримки їх функціонування для підвищення їх вкладу

в економічне зростання регіонів. Без врегулювання цих

аспектів діяльності ефективність самостійно вирішува�

них завдань управління економічним розвитком регіонів

ще довго не набуде очікуваного рівня.

Управління розвитком економічними системами

як основних джерел формування економічного бази�

су розвитку здійснюється в паралельно існуючих пуб�

лічних і галузевих органах управління, що мотивує

зміст їх праці до спільного розгляду. Слід підкресли�

ти, що сучасною тенденцією світового господарства

і його управлінських структур є посилення уваги дер�

жавних органів влади одночасно і до галузей промис�

ловості, які розглядаються як генератори науково�

технічного прогресу і інновацій. Тому у складі чин�

ників економічного розвитку в Україні, доцільно ок�

ремо розглядати тісну співпрацю органів публічного

управління з керуючими органами галузей у напрямі

техніко�технологічного й управлінського спрямуван�

ня. Першим кроком стає визначення існуючих між

ними видів відносин, серед яких доцільно виділити:

науково�технічні, виробничі, економічні, соціальні,

фінансові, кредитні та інші відносини, зосереджені в

економічній системі регіонів, які формуються і реа�

лізуються відповідними функціями органів влади. Ок�

рема група відносин представлена ринковими відно�

синами, що формуються під впливом ринку праці,

ринку продукції, у тому числі інвестиційними фонда�

ми, капіталами і валютою.

З'ясування можливостей поглиблення співпраці і

ступеня об'єднання публічних і галузевих управлінських

зусиль для активізації діяльності суб'єктів господарю�

вання в економічній системі регіонів потребує від органів

публічного управління налагодження більш тісної взає�

модії з органами управління галузей їх організаційних

структур і об'єктів, розташованих на території регіонів,

оцінки і визначення особливостей їх побудови, рівня

інноваційності, існуючих проблем, наявності невикори�

станих ресурсів, можливостей подальшого удоскона�

лення, обсягів власних і необхідних допоміжних фінан�

сових ресурсів для подальшого розвитку. Аналіз слід

починати зі структурного різноманіття суб'єктів госпо�

дарювання і їх систематизації за низкою ознак: призна�

ченням, значущістю, роллю в кожному господарюючо�

му об'єкті з точки зору участі у створенні кінцевого про�

дукту чи послуг. Доцільним є поділ галузей на центральні

ланки, в яких здійснюється безпосередньо виробницт�

во продукції чи послуг і на діяльність яких органи пуб�

лічного управління майже не впливають, а також на гру�

пу допоміжних, обслуговуючих, суміжних, комунікатив�

них та інформаційно�цифрових ланок, які мають бага�

то спільного з аналогічними ланками міського господар�

ства. З одного боку, усі перелічені ланки є невіддільни�

ми від об'єктів основного виробництва, а з іншого —

результати їх діяльності можуть бути використані в

інфраструктурі території і пов'язані з її інфраструктур�

ними об'єктами. Ця особливість дозволяє розвинути

зв'язки цих інфраструктурних елементів галузей про�

мисловості і муніципальних, що сприятиме їх взаємо�

удосконаленню і підвищенню економічної ефективності

діяльності. Вони можуть стати складовими елементами

мережевої організації з обслуговування інших під�

приємств території регіону, що знизить їх витрати і збіль�

шить потенційні можливості для розвитку місцевого са�

моврядування. З урахуванням означеного можемо по�

будувати логіко�структурну модель будь�якої галузі

промисловості (рис. 1).
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На рисунку 1 наведено альтернативні, найбільш по�

ширені "блокові" структури галузей, які практично не�

від'ємні від головних підприємств галузевого госпо�

дарського комплексу. Вони створюють архітектуру га�

лузевої системи, а саме:

— базові підприємства — безпосередньо створю�

ють продукцію чи послуги;

— обслуговуючі підприємства — забезпечують ос�

новне виробництво всіма видами необхідних ресурсів,

ремонтно�відтворювальним обслуговуванням, про�

єктно�модернізаційними та іншими засобами;

— допоміжні структурні ланки виробничої системи

— здійснюють логістичні, мережеві, заготівельні і тор�

говельні процеси, організацію торгівлі, сервісних

центрів, маркетингових структур та ін.;

— суміжні підприємства та організації — співпра�

цюють і безпосередньо можуть бути пов'язані з голов�

ними підприємствами, створюючи умови і надаючи по�

слуги для підтримки галузей науково�дослідними роз�

робками, ідеями, технологіями, інноваційними проєкта�

ми, експертизою, фінансово�консультаційною допомо�

гою, навчанням і перепідготовкою персоналу тощо;

— інформаційно�цифрові, виробничі та управлінські

— самостійні підприємства, які забезпечують виконан�

ня управлінських функцій, прямі і зворотні зв'язки, фор�

мують інформаційні технології, аналітичну інформацію,

програмні продукти, телекомунікаційні канали, засоби

медіа та ін.

Результати структурного аналізу низки галузей га�

лузевої архітектоніки регіону дозволять органам управ�

ління побачити спільні можливості раціоналізації існу�

ючих блоків обслуговування основного виробництва і

можливості їх міжгалузевої інтеграції та організації

спільного використання регіональних ресурсів за раху�

нок підтримки регіонів зі збільшення їх інвестиційних

можливостей, знизити витрати на їх утримання і обслу�

говування, підвищити їх мобільність та продуктивність

віддачі в напрямі розвитку економічних систем.

Структурний аналіз галузевої архітектоніки регіону

дозволить розкрити характер зв'язків і точки дотику в

діяльності галузевих і муніципальних структур, які мож�

на використати в спільному регіональному галузевому

управлінні з метою поглиблення інтеграції діяльності

органів влади при налагодженні взаємозв'язків, конт�

ролю, організації і плину економічних процесів. У цьо�

му випадку інтеграція розглядається як процес розвит�

ку в економічній системі регіону всіх економічних про�

цесів, результатом чого є досягнення єдності і цілісності

елементів економічної системи, які долучені до співпраці

органів галузевого і публічного управління на умовах

квазіінтеграційних відносин, що спри�

ятиме появі нових економічних струк�

тур, які відповідатимуть вимогам сучас�

ної економіки і визначатимуть можли�

вості їх досягнення.

Інтеграційні процеси повинні відбу�

ватися і в організаційних формах тех�

нологій виробництва. Мова йде про

розвиток існуючих і створення нових

раціональних форм спеціалізації, коо�

перування, агрегування, концентрації,

про появу нових організаційно�госпо�

дарських зв'язків. Ці апробовані форми організації ви�

робничих процесів створять умови для балансу і опти�

мального споживання ресурсів, скорочення енергетич�

них і трудових витрат у процесах прогресивних змін сус�

пільної організації виробництва і узгодженої діяльності

технологічно і технічно пов'язаних підприємств, промис�

ловості, будівництва, транспорту, галузей невиробничої

сфери та інших суб'єктів господарювання, які забезпе�

чують потреби в їх результатах для усіх видів процесів,

в яких задіяні люди.

Інтеграція процесів суспільної діяльності праці на

регіональному рівні корелює із загальнонаціональними

процесами інтеграції. Перехід України на рейки ринко�

вої соціально орієнтованої економіки на самому почат�

ку супроводжувався процесами злиття підприємств,

створенням їх нових типів і нових організаційних форм.

Підприємства об'єднувалися на основі спільних еконо�

мічних інтересів і спроб створення нового економічно�

го порядку. Створювалися корпорації, асоціації, консор�

ціуми, промислово�фінансові групи, холдингові компанії

та ін. Водночас їх управління здійснювалось централі�

зовано, а акценти на доцільність інтеграції підприємств

на регіональному рівні фактично не робились. Не пору�

шувались і питання участі нових районних структур у

процесах розвитку регіонів.

Інтеграційні процеси, які тривають в українському

суспільстві, супроводжуються імплементацією євро�

пейських принципів взаємодії влади на державному рівні

з органами регіональної влади. Вони впливають на фор�

мування інтеграційних відносин органів місцевої влади

із суб'єктами господарювання і органами галузевого

управління на регіональному рівнях у форматі інтегру�

вання управлінських впливів на стан розвитку економі�

ки. Напрямами інтеграції процесів стає формування ба�

гатофакторного партнерства численних суб'єктів госпо�

дарювання регіону шляхом інтеграції методів, способів

і форм їх економічної діяльності в напрямі відтворення

і збільшення потенціалу економічного зростання. Еко�

номічна інтеграція розглядається як прояв високого со�

ціально�економічного, політичного, організаційно�пра�

вового і культурного ступеня розвитку будь�якої еко�

номічної системи [7, с. 337]. У світі інтегровані інтег�

раційні структури розглядаються як каркас економіки.

Їх призначення і сутність полягає у встановленні довго�

строкових партнерських зв'язків між суб'єктами госпо�

дарювання, які характеризуються стійкістю відносно

мінливої поведінки та інтересів суб'єктів і їх груп, дов�

гостроковим існуванням формальних інституційних

норм, що регулюють прийняття рішень та взаємодію

самих економічних суб'єктів.

Інформаційно-цифрові, виробничі  
й управлінські комунікаційні процеси 

Базові підприємства галузі, 
розташовані на території регіонів 

Суміжні господарські ланки 
(підприємства та організації)

Допоміжні 
підприємства  
і процеси 

Обслуговуючі 
підприємства  
і процеси 

Рис. 1. Логіко%структурна модель галузі матеріального
виробництва
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Оскільки питому вагу всіх суб'єктів господарюван�

ня в економічній системі регіону становлять підприєм�

ства галузевої підпорядкованості, доцільно визначити

переваги їх інтегрованого управління порівняно з окре�

мим застосуванням галузевих і публічних важелів.

Сучасна парадигма наукових досліджень і наукових

пропозицій полягає в тому, що реальні об'єкти заміню�

ються спрощеними уявленнями і абстракціями так, щоб

в них була відображена сутність явищ і ті властивості і

результати діяльності вихідних об'єктів, які необхідні

для вирішення існуючих проблем. З цією метою вико�

ристовуються логічне, структурне імітаційне та інші види

моделювання.

Реалізація означених переваг і можливостей спіль�

ного розвитку галузевої і регіональної економік за умо�

ви побудови системи інтеграційної публічно�галузевої

інтеграційної ланки регіонального управління, яка може

бути створена в обласних державних адміністраціях

регіонів, представлена в моделі публічно�галузевого

управління (рис. 2), і в моделі інтегрованого трансфор�

маційного процесу поєднання дій публічного і галузе�

вого управління (рис. 3).

Основи і переваги інтегрованого управління поля�

гають у такому:

— спільна розробка регіональних галузевих, про�

мислових інноваційних програм розвитку буде супро�

воджуватись активним залученням і використанням ре�

сурсів регіону і інвестуватись крім галузевих із регіо�

нальних і місцевих бюджетів, що збільшить можливості

підприємств щодо інноваційного розвитку і підвищення

конкурентоздатності;

— зусилля системного інтегрованого управління

будуть спрямовуватись на перетворення розрізнених

галузевих і регіональних підприємств і організацій на

сучасні утворення з високим рівнем інноваційної про�

мислової інфраструктури за рахунок застосування інно�

ваційних інструментів інтегрованого впливу на еко�

номічні процеси розвитку, які спрямовуються на підви�

щення ефективності трансформаційних процесів;

— системна економічна і соціальна взаємодія орга�

нів галузевого і публічного управління, здійснювана в

межах узгодження і спільно розробленої політики роз�

витку економічних систем регіону шляхом застосуван�

ня угод і договорів про співпрацю, підвищить дієвість

управління всіх рівнів як ключового чинника економіч�

ного розвитку;

— у структурі функцій органів управління регіональ�

ним розвитком з'являються споріднені функції галузе�

вого і публічного управління з урахуванням їх еконо�

мічної соціалізації і спеціально затверджених програм і

планів спільної діяльності, що підвищує внесок усіх видів

управління в процеси розвитку;

— інтеграція процесів галузевого і публічного управ�

ління створює умови для наближення до світових тен�

денцій розвитку суспільства і наближення економічних

систем регіонів до цифрової економіки.

Реалізація запропонованих моделей передбачає

застосування проєктного підходу до розробки проєкту

"Системи інтегрованого публічного управління із за�

стосуванням інноваційних управлінських інструментів і

важелів практичної спрямованості".

ВИСНОВКИ
Перехід України від адміністративно�бюрократич�

ного управління національним господарством до само�

реалізації місцевого самоврядування і реформи, пов'я�

зані з цими процесами створили умови для функціону�

вання систем управління всіх рівнів у стані постійних

трансформаційних та інтеграційних перетворень. Це

мотивує до реалізації в них нових форм управління,

Рис. 2. Модель публічно%галузевого управління розвитком економічних систем регіону
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насамперед економічними системами, в яких формуєть�

ся економічний потенціал інших видів розвитку.

У регіонах суспільна організація виробництва про�

дукції і послуг здійснюється в різних галузях виробничої і

невиробничої сфери, різних організаційних формах із ви�

користанням різних видів власності господарюючих

суб'єктів. Процеси виробництва супроводжуються сполу�

ченням дій багатьох суб'єктів, їх численних зв'язків, про�

цесів їх взаємодії і співпраці. Забезпечення стабільної ди�

наміки економічного розвитку стає можливим тільки шля�

хом об'єднання економічних інтересів держави, регіонів,

галузей і суб'єктів усіх форм, залучення їх власності до

участі й підтримання процесів економічного розвитку на

рівні регіонів. Пошук таких можливостей стає пріоритет�

ним завданням органів публічного управління.

Створення умов економічної самостійності регіонів

потребує суттєвого підвищення уваги органів влади до

розвитку економічних систем регіонів за рахунок по�

дальшого розвитку промислових виробничих і невироб�

ничих ланок, удосконалення форм організації їх діяль�

ності шляхом раціональної інтеграції, інноватизації і

належного управлінського супроводу з використанням

квазіметодів. Можливості і зміст інтеграційного управ�

ління розвитком економічних систем регіону створюють

умови для подальших методологічних і практичних до�

сліджень змісту діяльності і проєктування інтегрованих

систем квазіуправління та їх інстутуціалізації.
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PUBLIC ADMINISTRATION OF STATE FINANCIAL RESOURCES

Досліджено теоретичні підходи до визначення сутності й ознак публічного адміністрування,
його співвідношення з державним та публічним управлінням.

 На підставі проведеного аналізу наукових праць у галузі публічного управління, адміністра�
тивного та фінансового права запропоновано визначення публічного адміністрування фінансо�
вих ресурсів як врегульованої фінансово�правовими нормами та детермінованої публічними
інтересами управлінської діяльності суб'єктів владних повноважень щодо формування, розпо�
ділу та використання фінансових ресурсів держави та місцевих громад.

Виокремлено елементи системи публічного адміністрування, до якої належать суб'єкти, тобто
органи державної влади та органи місцевого самоврядування (суб'єкти владних повноважень);
об'єкти, тобто відносини, що перебувають під владним впливом суб'єктів публічного адмініст�
рування; діяльність суб'єктів публічного адміністрування.

Охарактеризовано особливості публічного адміністрування фінансових ресурсів держави.
Такими особливостями визнано владний характер повноважень суб'єктів публічного адмініст�
рування; виникнення та розвиток відносин публічного адміністрування у сфері фінансової діяль�
ності як однієї з форм здійснення належних функцій держави; систематична діяльність суб'єктів
владних повноважень, врегульована фінансовим законодавством; забезпечення задоволення
публічних інтересів щодо формування, розподілу та використання фінансових ресурсів держа�
ви та місцевих громад.

Запропоновано поділ публічного адміністрування на види залежно від його об'єкту на пуб�
лічне адміністрування: бюджетних коштів; податків і зборів; кредитних ресурсів; коштів дер�
жавних цільових фондів та ін.

З'ясовано, що критерієм ефективності публічного адміністрування фінансових ресурсів дер�
жави є рівень задоволення публічних інтересів, що полягає у забезпеченні формування, роз�
поділу й використання фінансових ресурсів держави та слугує виконанню завдань і функцій
держави щодо задоволення загальносуспільних потреб, про що свідчать показники економіч�
ного і соціального розвитку України.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Соціальні та економічні зміни в сучасній Україні, що

обумовлені глобальною фінансовою кризою, вимага�

ють поліпшення організації діяльності органів держав�

ного влади, здійснення ефективного публічного управ�

ління в усіх серах життєдіяльності. Від ефективності

управління у сфері публічних фінансів залежить побу�

дова стабільної фінансової системи держави, її спро�

можність подолати кризові явища, в т.ч. спричинені пан�

демією. Вирішення цих актуальних завдань на сучасно�

му етапі розвитку потребує грунтовного дослідження

питань публічного адміністрування фінансових ресурсів

держави, аналізу наукових підходів до сутності публіч�

ного адміністрування, визначення його принципів та

критеріїв ефективності.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Реалії сьогодення поступово позначаються на ста�

новленні та розвитку понятійно�категоріального апара�

ту управлінської науки. В науці державного управління

термін "публічне адміністрування" з'явився порівняно

нещодавно, у зв'язку з чим, залишаються невирішени�

ми питання співвідношення понять "публічне адмініст�

рування", "державне управління" та "публічне управлі�

ння".

Theoretical approaches to defining the essence and features of public administration, its
relationship with public and public administration are studied.

 Based on the analysis of scientific papers in the field of public administration, administrative and
financial law, it is proposed to define public administration of financial resources as regulated by
financial and legal norms and determined by public interests management activities of subjects of
power on the formation, distribution and use of financial resources.

Elements of the system of public administration to which the subjects belong, ie bodies of state
power and bodies of local self�government (subjects of power) are singled out; objects, ie relations
that are under the influence of the subjects of public administration; activities of public administration
entities.

Features of public administration of financial resources of the state are characterized. Such
features are recognized as the authoritative nature of the powers of the subjects of public
administration; the emergence and development of relations of public administration in the field of
financial activities as one of the forms of proper functions of the state; systematic activity of subjects
of power, regulated by financial legislation; ensuring the satisfaction of public interests in the
formation, distribution and use of financial resources of the state and local communities.

The division of public administration into types depending on its object into public administration
is proposed: budget funds; taxes and fees; credit resources; funds of state trust funds, etc.

It was found that the criterion for the effectiveness of public administration of state financial
resources is the level of public interest, which is to ensure the formation, distribution and use of
state financial resources and serves the tasks and functions of the state to meet public needs, as
evidenced by economic and social development оf Ukraine.

Ключові слова: публічне адміністрування, державне управління, суб'єкти владних повноважень, публіч�

ний інтерес, фінансові ресурси держави, публічні кошти.

Key words: public administration, public administration, subjects of power, public interest, financial resources

of the state, public funds.

Дослідженню питань формування публічного адмі�

ністрування фінансових ресурсів держави присвятили

свої наукові праці відомі вчені різних галузей науки, в т.

ч. галузі державного управління, фінансового та адмі�

ністративного права: А. Авер'янов, Ю. Битяк, О. Васи�

лик, Л. Воронова, В. Загорський, М. Лахижа, О. Музи�

ка�Стефанчук, Н. Нижник, А. Нечай, О. Оболенський,

П. Пацурківський та інші.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є аналіз та узагальнення наукових

підходів до сутності публічного адміністрування фінан�

сових ресурсів держави, що дозволить сформулювати

принципи та критерії його ефективності з урахуванням

особливостей сучасного етапу розвитку соціально�еко�

номічних відносин в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Цілісне уявлення про сутність публічного адмініст�

рування неможливе без аналізу його складових понять.

Поняття "публічний" походить від латинського слова

"publica" — суспільство, народ, люди і означає відкри�

тий, гласний, суспільний [1, c. 643]. Великий тлумачний

словник сучасної української мови визначає термін "пуб�

лічний" як такий, що "відбувається в присутності публі�
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ки, людей; прилюдний; призначений для широкого

відвідування, користування; громадський" [2, c. 1187].

Термін "публічний" вживається у законодавстві про дер�

жавну службу. Так, відповідно до ст. 1 Закону України

"Про державну службу" № 889�VIII від 10.12.2015 р. [3]

державна служба є публічною діяльністю із практично�

го виконання завдань і функцій держави.

Під публічністю, як справедливо зауважує М. Лахи�

жа, слід розуміти таку властивість адміністрування, як

відкритість громадськості, зв'язок з певною терито�

ріальною спільнотою людей, орієнтація на суспільні

інтереси [4, c. 141]. Публічний інтерес, на думку О. Му�

зики�Стефанчук, — "це явище об'єктивно існуюче, яке

не залежить від волі органів публічної влади й ухвале�

них ними загальнообов'язкових нормативно�правових

актів та встановлює зв'язок цих органів з фізичними та

юридичними особами" [5, с. 340]. Публічний інтерес

включає державний інтерес, носієм якого є держава в

особі системи відповідних державних органів, та пуб�

лічний територіальний інтерес, носієм якого є органи

місцевого самоврядування [6, с. 61].

У сучасній літературі поширеною є думка про те, що

поняття "публічне управління" є ширшим за поняття

"державне управління" та включає останнє. Таке спів�

відношення є цілком обгрунтованим та обумовлене тим,

що державне управління здійснюється органами дер�

жавної влади, і не охоплює діяльність органів місцево�

го самоврядування (муніципальне управління). Отже,

публічне управління детерміноване публічними інтере�

сами, які полягають у задоволенні потреб публічних

суб'єктів — органів державної влади та органів місце�

вого самоврядування (суб'єктів владних повноважень).

Термін "адміністрування" походить від латинсько�

го слова "аdministro" — керувати і означає управління,

завідування [1, c. 48]. Цей термін запозичений із зару�

біжних країн і визначається як контроль або управлін�

ня чимось; група людей, які організовують або контро�

люють щось; уряд країни [7].

Науковці по�різному підходять до проблеми спів�

відношення понять "управління" та "адміністрування".

Одні вчені їх ототожнюють, інші ж, навпаки, співвідно�

сять як ціле та часткове. Причому адміністрування ви�

значають або як форму управління, або як його вид.

Адміністрування є управлінською діяльністю, уре�

гульованою нормами права, що основується на влад�

них повноваженнях та виражається в правових та непра�

вових актах суб'єктів (постановах, наказах, розпоряд�

женнях тощо).

Поняття "адміністрування" визначається податко�

вим законодавством України як сукупність рішень та

процедур контролюючих органів і дій їх посадових осіб

(пп. 14.1.1�1 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу Украї�

ни). Крім того, розділ ІІ Податкового кодексу України

присвячено порядку адміністрування податків та зборів

[8].

Під публічним адмініструванням в "Енциклопедич�

ному словнику з державного управління" розуміється

теорія та практика державного управління, яка охоплює

реалізацію адміністративних процедур шляхом публіч�

ної діяльності [9, с. 605]. Публічне адміністрування виз�

начається також як різновид управлінської діяльності

інституцій публічної влади, завдяки якій держава та гро�

мадянське суспільство забезпечують самокерованість

(самоврядність) усієї суспільної системи та її розвиток

у певному, визначеному напрямку [10, с. 489].

Переважна більшість вітчизняних науковців визна�

чають публічне адміністрування як регламентовану за�

конами й іншими нормативно�правовими актами

діяльність суб'єктів публічного адміністрування, що

спрямована на здійснення законів та інших норматив�

но�правових актів шляхом прийняття адміністративних

рішень і надання адміністративних послуг [11, с. 8].

Аналізуючи зміст даного визначення необхідно до�

кладніше спинитись на окремих його аспектах. Перший

стосується змісту публічного адміністрування, який по�

лягає у здійсненні систематичної діяльності суб'єктами

владних повноважень. Другий аспект пов'язаний з виз�

наченим напрямком розвитку відносин, у сфері яких

здійснюється публічне адміністрування. Причому такий

напрям визначається самими суб'єктами владних повно�

важень. Третій аспект передбачає забезпечення реалі�

зації публічних інтересів як результату публічного адм�

іністрування. Самі публічні інтереси передбачені норма�

тивно�правовими актами суб'єктів владних повнова�

жень.

Публічне адміністрування має відповідну систему,

зміст якої, на нашу думку, охоплює такі складові еле�

менти:

— суб'єкти публічного адміністрування, тобто орга�

ни державної влади та органи місцевого самоврядуван�

ня (суб'єкти владних повноважень);

— об'єкти публічного адміністрування, тобто відно�

сини, що перебувають під владним впливом суб'єктів

публічного адміністрування;

— діяльність суб'єктів публічного адміністрування,

врегульована нормами права та детермінована публіч�

ними інтересами, через яку реалізуються владні повно�

важення суб'єктів щодо об'єктів публічного адміністру�

вання.

У науковій літературі публічне адміністрування роз�

глядають у широкому та вузькому значеннях. У вузько�

му значенні публічне адміністрування пов'язується із

виконавчою гілкою влади і розглядається як діяльність

уряду. У широкому значенні під публічним адміністру�

ванням розуміють всю систему органів державної вла�

ди. В залежності від такого трактування, суб'єктами

публічного адміністрування у вузькому розумінні є орга�

ни державної виконавчої влади, в широкому — органи

законодавчої, виконавчої та судової влади виходячи з

принципу поділу влади відповідно до положень [12].

Об'єктом публічного адміністрування у даному до�

слідженні є фінансові ресурси держави, за допомогою

яких держава виконує свої завдання та функції. Аналіз

наукових джерел у галузі фінансового права дає підста�

ви стверджувати про відсутність єдиного розуміння сут�

ності та складу фінансових ресурсів. Цілком слушною

є позиція Л. Воронової, яка визначає фінанси перш за

все як економічну категорію, що відбиває сукупність

відносин, пов'язаних зі створенням, розподілом та ви�

користанням ресурсів у грошовій формі для потреб дер�

жави, виробництва й соціального захисту населення [13,

с. 15—17].

На переконання О. Василик, не всі грошові ресурси

є фінансовими. Поняття "грошові ресурси" є значно
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ширшим, але фінансові ресурси виступають завжди у

грошовій формі. Грошові ресурси стають фінансовими

тоді, коли концентруються у відповідні фонди, для яких

встановлено порядок створення й використання [14,

с. 84]. На здійсненні фінансової діяльності держави в

інтересах суспільства наголошує П. Пацурківський, заз�

начаючи, що держава організовує надходження грошо�

вих коштів в різноманітні державні грошові фонди, роз�

поділяє і використовує їх на соціально�економічні про�

грами та інші суспільне необхідні потреби. В результаті

фінансової діяльності держава набуває права власності

на фінансові ресурси та втрачає його, спрямовуючи ці

ресурси на задоволення загальносуспільних потреб [15,

с. 166].

Фінансове законодавство не містить визначення

поняття фінансових ресурсів, натомість оперує іншими

поняттями, такими як "публічні кошти" [16], "бюджетні

кошти" [17], що в свою чергу ускладнює процес управ�

ління формуванням, розподілом та використанням

фінансових ресурсів держави. Відповідно до ст. 1 За�

кону України "Про відкритість використання публічних

коштів" від 11.02.2015 р. № 183�VIII [16] до публічних

коштів відносяться кошти державного та місцевих бюд�

жетів, кошти Національного банку України та держав�

них банків, Пенсійного фонду України, фондів загаль�

нообов'язкового державного соціального страхування,

державних цільових фондів, кредитні ресурси, надані

під державні та місцеві гарантії, а також кошти суб'єктів

господарювання державної і комунальної власності,

отримані ними від їхньої господарської діяльності. Ви�

ключення становлять таємні видатки державного бюд�

жету, які передбачені на діяльність органів державної

влади, в інтересах національної безпеки і не підлягають

деталізації у Законі України "Про Державний бюджет

України". Отже, під публічними коштами законодавець

розуміє не лише кошти держави, але й кошти місцевих

громад, акумульовані до місцевих бюджетів та кошти,

отримані суб'єктами господарювання комунальної влас�

ності від господарської діяльності.

У Бюджетному кодексі України (далі — БКУ) по�

няття фінансових ресурсів ототожнюється з поняттям

бюджетних коштів. Так, у ст. 1 БКУ бюджет визначаєть�

ся як план формування та використання фінансових

ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які

здійснюються відповідно органами державної влади,

органами влади Автономної Республіки Крим, органа�

ми місцевого самоврядування протягом бюджетного

періоду. Бюджетними ж коштами є належні відповідно

до законодавства надходження бюджету та витрати

бюджету (ст. 2 БКУ) [17].

Заслуговує на підтримку думка А. Нечай щодо по�

ділу публічних фондів на державні фонди коштів та фон�

ди коштів, що належать органам місцевого самовряду�

вання [18, с. 62]. Але в цьому випадку уявляється, більш

точним буде визначити частиною публічних коштів саме

фонди коштів місцевих громад, від імені яких органи

місцевого самоврядування здійснюють розпорядження

цими коштами.

Публічні фінанси у науковій літературі визначають�

ся як економічні відносини, що пов'язані з формуван�

ням, розподілом та використанням грошових фондів для

виконання функцій та завдань держави, окремих її адмі�

ністративно�територіальних одиниць, а також під�

приємств та організацій, необхідних для забезпечення

розширеного відтворення та соціальних потреб, у про�

цесі яких відбувається розподіл та перерозподіл сукуп�

ного суспільного продукту та контроль за задоволен�

ням суспільних потреб [19, с. 2]. Отже, публічні фінан�

сові ресурси слід розглядати як сукупність державних

та місцевих фінансових ресурсів, тобто ресурсів дер�

жави та місцевих громад.

Виходячи з наведених міркувань, під публічним ад�

мініструванням фінансових ресурсів слід розуміти вре�

гульовану фінансово�правовими нормами та детерміно�

вану публічними інтересами управлінську діяльність

суб'єктів владних повноважень щодо формування, роз�

поділу та використання фінансових ресурсів держави

та місцевих громад.

Як самостійний вид управлінської діяльності пуб�

лічне адміністрування фінансових ресурсів має свої

особливості:

— владний характер повноважень суб'єктів публіч�

ного адміністрування;

— сферою виникнення та розвитку відносин пуб�

лічного адміністрування є фінансова діяльність як одна

з форм здійснення належних функцій держави;

— систематична діяльність суб'єктів владних повно�

важень врегульована фінансовим законодавством;

— об'єктом публічного адміністрування є фінансові

ресурси держави;

— публічне адміністрування забезпечує задоволен�

ня публічних інтересів щодо формування, розподілу та

використання фінансових ресурсів держави та місцевих

громад.

Зауважимо, що публічне адміністрування фінансо�

вих ресурсів держави охоплює управлінську діяльність

суб'єктів владних повноважень у сфері формування,

розподілу та використання державних коштів. Аналіз

формування, розподілу та використання коштів тери�

торіальних громад, які є частиною публічних коштів, слід

здійснювати в контексті адміністрування публічних

фінансових ресурсів.

На нашу думку, залежно від об'єкту адміністру�

вання можна виокремити публічне адміністрування

бюджетних коштів; податків і зборів; кредитних ре�

сурсів; коштів державних цільових фондів та ін.

Зокрема, процес адміністрування бюджетних коштів

регламентується бюджетним законодавством і здійс�

нюється на стадіях бюджетного процесу: складання

проєкту бюджету, розгляд проєкту бюджету, затвер�

дження бюджету, виконання бюджету та складання,

розгляд і затвердження звіту про виконання бюдже�

ту. Суб'єктами публічного адміністрування бюджет�

них коштів є Верховна Рада України, Президент Ук�

раїни, Кабінет Міністрів України, Рахункова палата,

Міністерство фінансів України, Державна казначейсь�

ка служба України, Державна аудиторська служба

України. Повноваження суб'єктів владних повнова�

жень, регулюються бюджетним законодавством. Пуб�

лічне адміністрування бюджетних коштів забезпечує

формування, розподілу, використання бюджетних

коштів для виконання завдань і функцій, які здійсню�

ються відповідно органами державної влади та орга�

нами місцевого самоврядування.
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Публічне адміністрування податків і зборів регу�

люється податковим законодавством України і перед�

бачає облік платників податків та об'єктів оподаткуван�

ня, забезпечення обслуговування платників податків,

організацію та контроль за сплатою податків та зборів.

Суб'єктом публічного адміністрування податків і зборів

є Державна податкова служба України, повноваження

якої визначено Податковим кодексом України. Публіч�

не адміністрування податків і зборів забезпечує задо�

волення публічних інтересів держави щодо формуван�

ня бюджетів усіх рівнів. Публічний інтерес у податковій

сфері, як справедливо зауважує І. Пасічна, це забезпе�

чений правом майновий інтерес держави у надходженні

податків і зборів до публічних фондів грошових коштів

[20, с. 21].

Суб'єкти владних повноважень реалізують законо�

давчі принципи формування, розподілу та використан�

ня фінансових ресурсів держави. Бюджетним кодексом

України визначено принципи бюджетної системи Украї�

ни, серед яких, на нашу думку, можна виділити принци�

пи ефективної діяльності органів публічного адмініст�

рування, зокрема принцип збалансованості, принцип

обгрунтованості, принцип ефективності та результатив�

ності, принцип публічності та прозорості, принцип спра�

ведливості і неупередженості (ст. 7 БКУ).

Слід зазначити, що Бюджетним кодексом України

від 21.06.2001 р. [21], який втратив чинність 08 липня

2010 р., було передбачено принцип відповідальності

учасників бюджетного, відповідно до якого кожен учас�

ник бюджетного процесу несе відповідальність за свої

дії або бездіяльність на кожній стадії бюджетного про�

цесу. Тому до переліку принципів бюджетної системи, а

також принципів ефективності варто додати і принцип

відповідальності суб'єктів публічного адміністрування.

Крім того, податкове законодавство закріплює ряд

принципів, які на нашу думку, забезпечують ефективне

адміністрування податків і зборів, серед яких визначе�

ний принцип невідворотності настання визначеної зако�

ном відповідальності у разі порушення податкового за�

конодавства.

Слід зазначити, що критерії ефективності діяльності

суб'єктів публічного адміністрування мають базувати�

ся на таких принципах, які по суті є вимогами до його

здійснення: верховенства права, законності, незалеж�

ності та неупередженості, обгрунтованості рішень,

об'єктивності, прозорості та відповідальності. Забезпе�

чення реалізації зазначених принципів є важливою умо�

вою ефективного публічного адміністрування фінансо�

вих ресурсів держави.

Аналізуючи такі риси публічної адміністрації, як

ефективність (успішність), прозорість, етику та справед�

ливість, М. Лахижа справедливо вказує на те, що ефек�

тивність пов'язується із встановленням пріоритетів та

виділенням коштів, новою системою оцінки, децентра�

лізацією фінансового управління, підбором необхідних

інструментів і процедур [4, с. 143].

Здійснення оцінки ефективності бюджетного конт�

ролю через показник його макроекономічної ефектив�

ності пропонує А. Монаєнко [22, с. 6].

На його думку, використання показників ефектив�

ності, в т.ч. коефіцієнтів інтенсивності, результативності,

реалізованості та дієвості дозволять істотно підвищити

відповідальність за результативність і підняти на якісно

новий рівень ефективність діяльності суб'єктів владних

повноважень.

Важливим критерієм ефективності, на нашу думку,

є рівень задоволення публічних інтересів в результаті

здійснення публічного адміністрування фінансових ре�

сурсів держави. Як зазначалося вище, публічний інте�

рес полягає у забезпеченні формування, розподілу й

використання фінансових ресурсів держави. Задово�

лення публічного інтересу в свою чергу слугує виконан�

ню завдань і функцій держави щодо задоволення за�

гальносуспільних потреб. Показниками ефективності

публічного адміністрування фінансових ресурсів держа�

ви, на нашу думку, є показники економічного і соціаль�

ного розвитку України, в т.ч. обсяг валового внутріш�

нього продукту, обсяг дефіциту державного бюджету,

державного боргу, показники валютно�курсової політи�

ки, розмір мінімальної заробітної плати, прожиткового

мінімуму тощо. Таким чином, публічне адміністрування

є ефективним, коли воно відповідає інтересам та потре�

бам суспільства.

Найважливішим елементом публічного адміністру�

вання фінансових ресурсів держави є контроль. Він по�

лягає у виявленні порушень фінансового законодавства,

їх припиненні та передує притягненню до юридичної

відповідальності. Контроль забезпечує законність та

дотримання фінансової дисципліни в процесі публічно�

го адміністрування коштів держави.

Загалом сутність контролю як обов'язкової функції

держави полягає у перевірці відповідності діяльності

суб'єктів владних повноважень щодо формування, роз�

поділу та використання фінансових ресурсів держави

та місцевих громад фінансово�правовим нормам та пуб�

лічним інтересам. Мета такої діяльності полягає у вияв�

ленні результатів впливу суб'єктів владних повноважень

на об'єкт публічного адміністрування, тобто фінансові

ресурси держави, за допомогою яких держава виконує

свої завдання та функції.

Уявляється, контроль можна розглядати як спосіб

попередження порушень фінансового законодавства,

подолання наявних перешкод для ефективного пуб�

лічного адміністрування фінансових ресурсів держа�

ви.

Чинне законодавство України визначає правові та

організаційні засади здійснення державного фінансо�

вого контролю. Так, відповідно до ст. 1 "Про основні

засади здійснення державного фінансового контролю

в Україні" серед головних завдань органу державного

фінансового контролю, визначено такі: здійснення дер�

жавного фінансового контролю за використанням і збе�

реженням державних фінансових ресурсів, ефективним

використанням коштів і майна, станом і достовірністю

бухгалтерського обліку і фінансової звітності у міністер�

ствах та інших органах виконавчої влади, за дотриман�

ням бюджетного законодавства [23].

На сьогодні в Україні здійснення контролю органа�

ми державної влади не забезпечує ефективне публічне

адміністрування фінансових ресурсів держави. Про це

свідчить:

— низький рівень показників соціально�економіч�

ного розвитку, в т.ч. валового внутрішнього продукту,

мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму,
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зростання дефіциту державного бюджету, державного

боргу;

— недосконалість нормативно�правових актів, які

регулюють фінансову діяльність держави та органів

місцевого самоврядування;

— недотримання принципів публічного адміністру�

вання, в т.ч. принципів прозорості (непрозоре викорис�

тання фінансових ресурсів держави), законності (знач�

на кількість порушень фінансового законодавства), об�

грунтованості рішень (неврахування наукових висновків,

правозастосовної практики, досвіду зарубіжних країн),

відповідальності (недосконала судова система, ко�

рупційні правопорушення);

— неналежне надання державою соціальних послуг

населенню;

— недостатня взаємодія органів державної влади

та органів місцевого самоврядування у сфері публічно�

го адміністрування фінансових ресурсів держави та те�

риторіальних громад.

Враховуючи конституційне закріплення незворот�

ності європейського курсу нашої держави, необхідно

привести законодавство у відповідність із сучасними

вимогами та європейськими прагненнями України, за�

кріпити на законодавчому рівні положення про публіч�

не адміністрування, усунути дублювання повноважень

його суб'єктів, а також законодавчо визначити запро�

поновані принципи публічного адміністрування фінан�

сових ресурсів держави.

ВИСНОВКИ
Аналіз наукових підходів до предмету дослідження

дозволив визначити публічне адміністрування фінансо�

вих ресурсів як врегульовану фінансово�правовими нор�

мами та детерміновану публічними інтересами управлі�

нську діяльність суб'єктів владних повноважень щодо

формування, розподілу та використання фінансових

ресурсів держави та місцевих громад.

До елементів системи публічного адміністрування

належать суб'єкти, тобто органи державної влади та

органи місцевого самоврядування (суб'єкти владних

повноважень); об'єкти, тобто відносини, що перебува�

ють під владним впливом суб'єктів публічного адміністру�

вання; діяльність суб'єктів публічного адміністрування.

Критерієм ефективності визначено рівень задово�

лення публічних інтересів, що полягає у забезпеченні

формування, розподілу й використання фінансових ре�

сурсів держави та слугує виконанню завдань і функцій

держави щодо задоволення загальносуспільних потреб.
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THE ROLE OF CIVIL SOCIETY INSTITUTIONS IN PUBLIC ADMINISTRATION

У статті досліджується роль інститутів громадянського суспільства в публічному адміністру�
ванні для підвищення ефективності взаємодії держави та громадськості як один із важливих
системних елементів, для забезпечення ефективного функціонування країни в сучасних умо�
вах. Проаналізовано теоретичну сутність понять громадянське суспільство, інститут грома�
дянського суспільства та публічне адміністрування. Досліджено головні завдання інститутів
громадянського суспільства та публічного адміністрування. Досліджено значимість організації
інститутів громадянського суспільства в публічному адмініструванні задля асекурації пріори�
тету інтересів громадян на основі верховенства права. Розглянуто головні ознаки громадянсь�
кого суспільства. Встановлено, що взаємовідносини між інститутами громадянського суспіль�
ства та публічною адміністрацією врегульовуються на основі Конституції України, Законів Ук�
раїни, міжнародних актів, підзаконних нормативно�правових актів, договорів, меморандумів,
установчими документами інститутів громадянського суспільства. Досліджено, що роль інсти�
тутів громадянського суспільства визначається функціями громадянського суспільства. Важ�
ливою проблемою є неефективна взаємодія інститутів громадянського суспільства та органів
публічної влади на місцевому рівні, оскільки на сьогодні майже відсутні механізми їх взаємодії,
це викликає такі порушення, як зловживання службовим положенням та виникненню корупцій�
них дій. Тобто необхідно структурувати механізми взаємодії органів публічної влади з інститу�
тами громадянського суспільства на місцевому рівні, створити умови для партнерських відно�
син між ними, що в загальному утворить сприятливі умови для ефективних та плідних взаємо�
відносин між органами публічної влади та громадянським суспільством, що загалом підвищить
рівень розвитку публічного управління на місцевому рівні та поступово на загальнодержавно�
му рівні. Проаналізовано роль інститутів громадянського суспільства в діяльності публічної ад�
міністрації в наступних сферах компетенції публічної адміністрації, як�от: охорона здоров'я,
фінанси, міжнародна діяльність, безпека, юстиція, економіка, екологія, соціальна сфера, освіта.
Аналізуються правовий аспекти позначеної проблематики та визначаються шляхи поліпшення
чинного законодавства у сфері організації ефективних взаємовідносин між інститутами грома�
дянського суспільства та публічною адміністрацією. Розглянуто проблеми та окремі нові вик�
лики стосовно організації ефективних взаємовідносин між інститутами громадянського су�
спільства та публічною адміністрацією. Розкрито ряд вигод від врегулювання та покращення
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Серед актуальних завдань у побудові держави, що

стоять на сьогодні перед країною і суспільством, пріо�

ритетним напрямом є розвиток інститутів громадянсь�

кого суспільства. Розбудова громадянського суспіль�

ства в Україні дозволяє забезпечити права і свободу

людини й громадянина, створити умови для затверджен�

ня демократії, тому що чим більше воно розвинуто, тим

легше громадянам захищати свої інтереси. Отже, гро�

мадянське суспільство є механізмом забезпечення нор�

мальних і гідних умов життя громадян, гарантом демок�

ратії.

Аналізуючи світовий досвід, який демонструє,

що найбільш ефективною є наступна система, в якій

гармонійно та вдало реалізуються інструменти дер�

жавного регулювання шляхом залучення інститутів

громадянського суспільства в публічному адмініст�

руванні.  Перспективи успішного розв 'язання

більшості проблем та викликів пов'язані зі здатністю

влади до налагодження співпраці з громадськістю.

Визначення участі громадськості у процесах прий�

няття рішень державної влади у різних сферах діяль�

ності являється важливим актуальним чинником,

особливо в умовах зростаючої ролі та ініціатив пред�

взаємовідносин між інститутами громадянського суспільства та публічною адміністрацією для
забезпечення підвищення ефективності діяльності органів публічної влади України.

The article examines the role of civil society institutions in public administration to increase the
effectiveness of interaction between the state and the public as one of the important systemic elements
to ensure the effective functioning of the country in modern conditions. The theoretical essence of the
concepts civil society, civil society institute and public administration is analyzed. The main tasks of
civil society institutions and public administration are studied. The significance of the organization of
civil society institutions in public administration for the purpose of securing the priority of citizens'
interests on the basis of the rule of law is studied. The main features of civil society are considered. It
is established that the relationship between civil society institutions and public administration is
regulated on the basis of the Constitution of Ukraine, laws of Ukraine, international acts, bylaws,
treaties, memoranda, constituent documents of civil society institutions. It is investigated that the role
of civil society institutions is determined by the functions of civil society. An important problem is the
ineffective interaction of civil society institutions and public authorities at the local level, as today there
are almost no mechanisms for their interaction, which causes such violations as abuse of office and
corruption. That is, it is necessary to structure the mechanisms of interaction of public authorities with
civil society institutions at the local level, to create conditions for partnerships between them, which in
general will create favorable conditions for effective and fruitful relations between public authorities
and civil society. management at the local level and gradually at the national level. The role of civil
society institutions in the activities of public administration in the following areas of public administration
competence, such as health care, finance, international activities, security, justice, economics,
ecology, social sphere, education, is analyzed. The legal aspects of this issue are analyzed and ways
to improve the current legislation in the field of effective relations between civil society institutions and
public administration are identified. Problems and some new challenges in the organization of effective
relations between civil society institutions and public administration are considered. A number of
benefits from the settlement and improvement of the relationship between civil society institutions
and public administration to ensure the efficiency of public authorities of Ukraine are revealed.

Ключові слова: громадянське суспільство, інститути громадянського суспільства, публічне адмініст�

рування, публічні адміністрації, державне управління.

Key words: civil society, civil society institutions, public administration, public administrations, public

administration.

ставників громадянського суспільства. При цьому

завданням органів влади являється сформулювати і

запропонувати ясне бачення цілей, стратегій і зав�

дань реформування відповідних галузей, отримати

підтримку зацікавлених груп та побудувати згоду між

цими зацікавленими громадськими організаціями,

тому актуальним являється розгляд ролі інститутів

громадянського суспільства в публічному адмініст�

руванні.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Тематику ролі інститутів громадянського суспіль�

ства в публічному адмініструванні досліджує значна

кількість науковців. Зокрема, наукові праці А.І. Не�

ділько, Б.В. Чернявська, В.І. Московець, В.К. Ботнев,

В.М. Бевзенко, Г.П. Зинченко, И.Б. Точиев, Л.Т. Ши�

нелева, Н.І. Обушна, Р.С. Мельник, О.Н. Євтушенко,

С.В. Ботнев присвячені аналізу деяких аспектів та ролі

інститутів громадянського суспільства в публічному

адмініструванні за сучасних умов у рамках глобаліза�

ційних процесів, які вплинули на генезис та становлен�

ня діяльності державних органів влади у прийнятті важ�

ливих державних питань.



95

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою роботи є дослідження ролі інститутів грома�

дянського суспільства в публічному адмініструванні в

умовах функціонування державних органів влади зад�

ля формування ефективної державної діяльності. Для

досягнення мети визначено такі завдання:

1) визначити сутність та описати головні завдання

інститутів громадянського суспільства та публічного ад�

міністрування;

2) описати особливості взаємодії інститутів грома�

дянського суспільства та публічного адміністрування;

3) проаналізувати роль інститутів громадянського

суспільства та публічного адміністрування для підвищен�

ня ефективності державної діяльності.

Під час проведення дослідження було використано

загальнонаукові й спеціальні методи дослідження, зок�

рема, аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, систем�

но�структурний аналіз.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Нині суспільство перебуває на такому етапі розвит�

ку, що часто стикається з соціально�політичними та еко�

номічними викликами, що обумовлено і наростаючим

процесом глобалізації, і постійно мінливій зовнішньо�

політичній обстановці, і трансформацією моделі дер�

жавного управління. Адекватна відповідь на ці виклики

можлива лише в тому випадку, якщо існує зворотний

зв'язок між органами публічної влади та інститутами гро�

мадянського суспільства. Такий зв'язок не може бути

встановлений без впровадження механізму інформа�

ційної відкритості в діяльність органів виконавчої вла�

ди. Тому досить гостро стоїть питання про те, як буде

трансформуватися усталена у вітчизняній свідомості

традиція владного домінування і обмеження впливу гро�

мадськості стосовно прийняття управлінських рішень

для потрібної сучасним реаліям філософію рівноправ�

ності влади і суспільства [1, с. 8].

Розбудова громадянського суспільства відбуваєть�

ся разом з розвитком інститутів публічної влади, які в

системі відносин "держава — громадянське суспіль�

ство" є ланкою, що об'єднує державу і громадянське

суспільство. Для дослідження ролі громадянського сус�

пільства та інститутів публічної влади, треба визначити�

ся із самим поняттям "громадянське суспільство", яке

сьогодні широко використовується іноді в суперечли�

вих значеннях [2, с. 56].

У вітчизняній та міжнародній науковій думці існує

чимало трактувань громадянського суспільства. Серед

них, найбільш влучними, на нашу думку, є:

— система, що має свої меха�

нізми розвитку та управління, тобто:

1) громадяни, які вступають у різні

відносини, реалізовують свої потре�

би та забезпечують цілеспрямо�

ваний розвиток суспільства без

втручання державних структур;

2) громадянська ініціатива, грома�

дянський обов'язок дають мож�

ливість для розвитку всіх структур

громадянського суспільства [3,

с. 39];

— простір, у якому люди на добровільній основі

прагнуть забезпечення дотримання правил. Таким чи�

ном, громадянське суспільство пропонує реформуван�

ня наявних норм на основі взаємодії з публічною адмі�

ністрацією [4, с. 6];

— сфера діяльності різних суспільних інститутів, у

якому держава — лише інститут, основне завдання яко�

го полягає в охороні громадянського суспільства, прав

і законних інтересів особистості [2, с. 57];

— своєрідний симбіоз громадських комунікацій і

зв'язків, соціальних інститутів і цінностей, де індивід і

громадські організації, асоціації, об'єднання, руху і

цивільні інститути стають основними суб'єктами взає�

модії;

— статус певної нормативної концепції, на якій час�

тково заснована реалізація різних форм громадянської

активності соціальних суб'єктів;

— різноманітна сукупність взаємних відносин інди�

відів, які діють в умовах вільного ринкового суспільства

і правової держави [5, с. 30].

Для громадянського суспільства характерні гори�

зонтальні зв'язки і схеми організації, оскільки відноси�

ни між суб'єктами грунтуються не на ієрархічному підпо�

рядкуванні, а на вільній конкуренції або ж, навпаки, со�

лідарності, що дозволяє громадянам і цивільним об'єд�

нанням взаємодіяти між собою, не вдаючись до авто�

ритарних методів. Стрижнем громадянського суспіль�

ства являється вільна і незалежна особистість, здатна

брати участь у вирішенні актуальних суспільних про�

блем. При цьому завдання держави створити умови для

реалізації потреб як суспільства в цілому, так і особис�

тості зокрема.

Соціальними компонентами громадянського су�

спільства є передусім сім'я як соціальний інститут, в яко�

му формуються первинні відносини між індивідами; гро�

мадські організації, громадські ініціативи, соціальні

рухи, які виражають інтереси окремих груп населення;

політичні партії та організації; органи громадського са�

моврядування, створювані населенням по територіаль�

ній і виробничій ознаці. Останні цікавлять нас у більшою

мірою, оскільки є тією базою, на основі якої формуєть�

ся сам інститут публічного адміністрування, що пред�

ставляє собою своєрідного "посередника" між грома�

дянським суспільством і державою [5, с. 30—31].

Аналізуючи наведені вище визначення, пропонуємо

виділити такі ознаки громадянського суспільства (див.

рис. 1).

На основі таких ознак пропонуємо наступне визна�

чення громадянського суспільства як організованої са�

моврядної участі громадян у житті суспільства з метою

Рис. 1. Головні ознаки громадянського суспільства

Джерело: сформовано на основі джерела: [6, с. 142].

Головні ознаки громадянського суспільства

добровільність  організованість участь громадян у 
задоволенні потреб 

суспільства 

взаємодія з 
державою

забезпечення державою 
саморегуляції його 
внутрішніх відносин 

сприяння розвитку 
держави

невтручання 
держави у його 
діяльність 
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забезпечення його потреб, взаємодії з державою та

сприяння її розвитку. У теорії права визначається, що

інститут являється частиною певної системи. Перекла�

даючи це поняття на категорію громадянського суспіль�

ства, яка є комплексним і цілісним явищем, можна дійти

висновку, що інститут громадянського суспільства — це

її частина. Таким чином, ознаки, які характеризують

громадянське суспільство, можуть бути застосовані до

інституту громадянського суспільства [6, с. 142].

Відповідно до нормативно�правової бази України,

переходячи до характеристики інститутів громадянсь�

кого суспільства, варто наголосити, що їх перелік є фак�

тично невичерпним. Так, постановою Кабінету Міністрів

України "Про створення єдиної системи залучення, ви�

користання та моніторингу міжнародної технічної до�

помоги" № 153 від 15 лютого 2002 року [7] передбаче�

но, що інститути громадянського суспільства — гро�

мадські об'єднання, релігійні, благодійні організації,

творчі спілки, професійні спілки та їх об'єднання, орга�

нізації роботодавців та їх об'єднання, недержавні засо�

би масової інформації, легалізовані відповідно до за�

конодавства України [8].

Перехід від радянської системи державного управ�

ління до сучасної системи публічного управління, зумо�

вило переміщення на перший план інтересів громадян,

суспільства, а не організаційної структури як було ра�

ніше [9, с. 36]. Для належного розкриття взаємодії інсти�

туту громадянського суспільства та публічної адмініст�

рації, необхідно більш детально розкрити значення

останньої [6, с. 142].

Науковці при розгляді публічного управління наго�

лошують на тому, що публічне управління не являється

певним нейтральним, технічним процесом, а є діяльні�

стю, яка тісно пов'язана з політикою, законом і грома�

дянським суспільством [9, с. 36]. Зазвичай під цим по�

няттям мають на увазі здійснення державної політики

значною мірою органами виконавчої влади. Однак не

тільки органи виконавчої влади належать до суб'єктів

останньої. Ми погоджуємося з думкою Р.С. Мельника,

який визначає, що публічна адміністрація являється уза�

гальнюючим терміном, що об'єднує у собі суб'єктів, го�

ловним завданням яких є виконання Конституції та за�

конів України (див. рис. 2) [10, с. 42].

Громадянське суспільство в Україні займає про�

міжну роль між суспільством та державою відповідно

до цього визначається його роль у суспільстві та дер�

жаві. Така роль інститутів громадянського суспільства

визначається функціями громадянського суспільства:

інтегральною, інструментальною, дистрибутивною, ре�

гулятивною, управлінською, комунікативною, норматив�

ною, ціннісною, контролюючою, функціями протисто�

яння і критичного відображення [9, с. 37].

Відповідно до сутності публічного адміністрування

стає важливим питанням взаємодія публічних органів

влади з громадянським суспіль�

ством, за рахунок їх якісної взає�

модії буде покращено механізми

реалізації публічного управління.

Передусім позитивні зміні викликані

такою взаємодією будуть на місце�

вому рівні, бо громадянське суспіль�

ство найбільше взаємодіє з публіч�

ними органами влади саме на місцевому рівні та моє най�

більше важелів впливу на них. Оскільки публічне адмі�

ністрування розглядається як управління, що здійс�

нюється на основі волевиявлення громади та реалізуєть�

ся суб'єктами, визначеними громадою, для задоволен�

ня потреб і досягнення цілей громади як об'єкту управ�

ління, то навіть з визначення стає очевидним, що гро�

мадянське суспільство в публічному адмініструванні

відіграє важливу роль, без його участі публічне адмі�

ністрування не може існувати повноцінно [11, с. 54].

У громадянському суспільстві через поєднання дер�

жавного адміністрування і самоврядування "сила вла�

ди стає менш непереборною й не настільки небезпеч�

ною" для людини. Важливими компонентами грома�

дянського суспільства стають демократія й місцеве са�

моврядування, яке є окремою формою публічної влади

поряд з державною владою. Тобто місцеве самовряду�

вання — це інститут політичної системи громадянсько�

го суспільства, значимість і специфіка якого визнача�

ються, по�перше, його місцем і роллю в політичній сис�

темі суспільства як максимально наближеного до гро�

мадян і відповідального перед ними рівня публічної вла�

ди, по�друге, визнанням полікорпоративності публічних

інтересів, по�третє, дуалістичною суспільно�державною

природою, що зв'язує державу й громадянське суспіль�

ство в єдиний соціально�політичний організм.

Інститут місцевого самоврядування, який виражає

інтереси територіальних громад у громадянському

суспільстві, відіграє величезну роль у забезпеченні ав�

тономії суспільства від держави, але, з іншого боку, він

поєднує суспільство з державою, забезпечуючи вирі�

шення соціально�політичних функцій на місцевому рівні,

тому що держава і її інститути не в змозі досить повно

охопити приватні інтереси, які досить динамічні й різно�

манітні [2, с. 57].

Важливою проблемою є неефективна взаємодія

інститутів громадянського суспільства та органів пуб�

лічної влади на місцевому рівні, бо на сьогодні майже

відсутні механізми їх взаємодії, це викликає такі пору�

шення, як зловживання службовим положенням та ви�

никненню корупційних дій. Тобто необхідно структуру�

вати механізми взаємодії органів публічної влади з

інститутами громадянського суспільства на місцевому

рівні, створити умови для партнерських відносин між

ними, що в загальному утворить сприятливі умови для

ефективних та плідних взаємовідносин між органами

публічної влади та громадянським суспільством, що в

цілому підвищить рівень розвитку публічного управлін�

ня на місцевому рівні та поступово на загальнодержав�

ному рівні. Взаємодія інститутів громадянського су�

спільства та органів публічної влади на місцевому рівні

підвищує рівень децентралізації влади. Вдосконалення

механізмів їх взаємодії крім наведених вище позитив�

них процесів дає можливість вдосконалити систему

Суб’єкти публічної адміністрації

Органи виконавчої влади Органи місцевого 
самоврядування 

Суб’єкти делегованих 
повноважень

Рис. 2. Суб'єкти публічної адміністрації

Джерело: сформовано на основі джерела: [10, с. 42].
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Сфера 
діяльності 

Роль інститутів громадянського 
суспільства в публічному 

адмініструванні 

Приклад інститутів 
громадянського суспільства 

Приклад діяльності інститутів 
громадянського суспільства 

Охорона 
здоров’я 

В контексті пандемії Covid-19 роль 
інститутів набуває надзвичайно 
широких масштабів. В умовах 
потреби ефективного і швидкого 
реагування інститути забезпечують 
лікарів і пацієнтів необхідним 
захистом, медикаментами, 
обладнанням, сприяють безпеці 
найбільш вразливих верств населення 

Міжнародна організація Фонд 
Соціальної справедливості – 
організація, гуманітарні місії якої 
спрямовані на захист життя 
населення та медичних працівників 

Створила громадську онлайн-платформу 
RAZOMua, аби всі небайдужі змогли допомогти 
українським лікарням у боротьбі з COVID-19, 
де головна мета проєкту – об’єднати всіх 
людей, які займаються допомогою 

Економіка та 
фінанси 

Належний контроль за рухом 
коштів, податковою і митною 
політикою є основою для 
ефективного здійснення 
бюджетних програм 

Інститути громадянського 
суспільства «Сторож» та 
міжнародний фонд «Відродження» – 
організації, гуманітарні місії яких 
спрямовані на контролі за фінансами 

Організація «Сторож» здійснює контроль за 
діяльністю уряду та притягнення його до 
відповідальності. Міжнародний фонд 
«Відродження», який у своїй стратегії на 2019–2022 
роки вказує на такий спосіб взаємодії з державою, 
як сприяння зниженню рівня корупції шляхом 
забезпечення постійного громадського контролю за 
дотриманням урядом антикорупційних норм; 
формування несприйняття корупції в суспільстві; 
стимулювання механізмів підзвітності через 
зобов’язання України в рамках Ініціативи з 
прозорості видобувних галузей 

Міжнародна 
діяльність 

Вони вирішують конкретні 
питання та лобіюють інтереси 
порядку денного міжнародної 
спільноти, не маючи на меті 
національних інтересів, є 
потенційними захисниками 
постраждалих груп у всьому світі 

Організація «Альянс будівництва миру» 
– організація, гуманітарні місії якої 
спрямовані на вирішення конфліктів, 
запобігання насильству, сприяння миру. 
Дана організація складається із  
110 міжнародних організацій, що 
працюють у 153 країнах світу 

Метою діяльності є вирішення конфліктів, 
запобігання насильству, сприяння миру, де 
будується коаліція для формування поля 
розвитку миру на міжнародній арені, 
розглядаються питання, занадто комплексні й 
глобальні для однієї держави чи організації 

Безпека Сприяють вирішенню конфліктів і 
подоланню їх наслідків. 

Міжнародний комітет Червоного 
Хреста – незалежна, політично 
нейтральна організація, гуманітарні 
місії якої спрямовані на захист життя 
й гідності жертв воєнних конфліктів 
та інших проявів насилля 

Направлення в зону воєнного конфлікту на 
Донбасі 200 тонн гуманітарної допомоги 

Юстиція Сприяють захисту прав і свобод 
людини 

Інститути громадянського 
суспільства Amnesty International та 
Громадська Рада – організації, 
гуманітарні місії яких спрямовані на 
захист прав і свобод людини 

Основні методи діяльності Amnesty International 
є розслідування порушень і зловживань, 
вимагання від урядів та корпорацій виконання 
своїх зобов’язань, розвиток правової освіти. 
Громадська Рада виступає консультативно-
дорадчим органом, утвореним для участі 
громадськості в формуванні правової політики 

Екологія Спрямована на лобіювання 
екологічних питань 

Громадянська рада корінних народів 
Гондурасу та «Village Water Zambia» 
– громадські організації, гуманітарні 
місії яких спрямовані на захисті 
природи та вирішенні екологічних 
питань 

Громадянська рада корінних народів Гондурасу 
провадить кампанії з питань лісозаготівлі та 
будівництва гребель, що будуть впливати на 
життя корінних народів. «Village Water Zambia» 
забезпечує постачання води і наведення 
порядку в сільській місцевості 

Соціальна 
сфера 

Сприяє реалізації соціальної 
політики 

Всеукраїнської благодійної організації 
«Асоціація благодійників України» – 
організація, гуманітарні місії якої 
спрямовані на сприяння підвищенню 
рівня співпраці між державними 
органами влади, з одного боку, та 
громадськості, з іншого боку, через 
освітню та організаційну благодійну 
підтримку подій, які мають важливе 
значення в сфері благодійності. 
Максиміліан Кольбе Верк – німецька 
організація, основною метою якої є 
взаєморозуміння і примирення народу 
Німеччини та жителів країн Східної 
Європи – в’язнів концтаборів і жертв 
репресій періоду Другої світової війни 

Максиміліан Кольбе Верк виділяє матеріальну 
допомогу, забезпечує лікування, збирає 
історичні відомості і спогади очевидців 

Освіта Сприяють реалізації освітньої 
політики, адвокують підвищення 
рівня грамотності населення, 
проводять контроль за 
здійсненням освітнього процесу та 
моніторингу його якості 

«Центр неформальної освіти» –
організація, основною метою якої є 
просування неформальної освіти, 
спрямована на подачу адаптованого 
під потреби учнів навчального 
матеріалу, не обтяженого 
формальностями шкільної програми

«Центр неформальної освіти», що активно 
сприяє розвитку та популяризації неформальної 
освіти, а також просуває міжнародні діалоги 
серед молоді, популяризує волонтерство як 
форму активного громадянства 

Таблиця 1. Роль інститутів громадянського суспільства в публічному адмініструванні

Джерело: сформовано на основі джерел: [13—20].
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місцевого самоврядування, розвивати громадянське

суспільство, підвищувати рівень місцево демократі, ак�

тивізувати діяльність представників місцевих громад [9,

с. 37].

Взаємовідносини між інститутами громадянського

суспільства та публічною адміністрацією повинні бути

врегульовані, де цне регулювання в Україні здійснюєть�

ся на основі Конституції України, Законів України,

міжнародних актів, підзаконних нормативно�правових

актів, договорів, меморандумів, установчими докумен�

тами інститутів громадянського суспільства. Основним

нормативно�правовим актом, який декларує побудову

відносин між інститутами громадянського суспільства

та суб'єктами публічної адміністрації в Україні, є Націо�

нальна стратегія сприяння розвитку громадянського

суспільства в Україні на 2016—2020 роки, затверджена

Указом Президента від 26 лютого 2016 року № 68/2016

[12]. Загалом, цей акт носить у цілому описовий харак�

тер, вказуючи на ті сфери, в яких повинна відбуватися

співпраця, та наділяючи повноваженнями Координа�

ційну раду сприяння розвитку громадянського суспіль�

ства і Кабінет Міністрів України.

Проте Координаційна рада сприяння розвитку гро�

мадянського суспільства станом на 2019—2020 роки не

провела жодного засідання. Відповідно до Указу Пре�

зидента Кабінет Міністрів України зобов'язаний до

10 січня кожного року дії стратегії затверджувати пла�

ни заходів з реалізації Стратегії, однак станом на тра�

вень 2020 року такий план відсутній. Отже, в 2020 році

не здійснюються заходи на виконання Указу Президен�

та. Таким чином, фактично зупинено участь держави у

сприянні громадянському суспільству.

На підставі аналізу нормативно�правових актів мож�

на виділити основні сфери компетенції публічної адмі�

ністрації, властиві більшості держав: охорона здоров'я,

фінанси, міжнародна діяльність, безпека, юстиція, еко�

номіка, екологія, соціальна сфера, освіта. Тож для де�

тального розуміння ролі інститутів громадянського су�

спільства в діяльності публічної адміністрації пропонує�

мо розглянути приклади їх участі в кожній із вище за�

значених сфер (див. табл. 1) [6, с. 143].

Отже, на основі проведеного аналізу, можемо

сказати, що публічне адміністрування не може існувати

без громадянського суспільства. Оскільки саме інсти�

тути громадянського суспільства мають значний вплив

на органи публічної влади, а його значимість є важли�

вою складовою, яка відрізняє публічне адмініструван�

ня від державного управління.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ

Таким чином, у результаті проведеного досліджен�

ня визначено, що у сучасних умовах роль інститутів гро�

мадянського суспільства в публічному адмініструванні

є надто високою. Формування ефективного публічного

адміністрування сьогодні є неможливим без активного

розвитку інститутів громадянського суспільства. Важ�

ливе завдання української держави на сучасному етапі

розвитку, відповідно, вбачається в тому, щоб створити

необхідні правові й організаційні умови, сприятливу

політичну атмосферу для розвитку громадських ініціа�

тив та об'єднань.

Інститути громадянського суспільства зміцнюють

публічну владу, роблячи її більш наближеною до гро�

мадян. Водночас розвиток інститутів публічної влади

являється необхідною умовою формування і розвитку

громадянського суспільства в Україні, у якому грома�

дяни мають більше можливостей захищати свої інтере�

си в різних сферах громадського життя. Таким чином,

ефективність реалізації заходів відображає зусилля

публічних адміністрацій та залучення інститутів грома�

дянського суспільства у сферах громадського життя під

час внесення поправок до нормативно�правових актів у

частині реформування відповідних сфер.

Подальших розвідок потребує досвід розвитку гро�

мадянського суспільства в європейських країнах, ура�

хування якого може стати базою для розбудови грома�

дянського суспільства в Україні. Перспективи подаль�

ших досліджень полягають у розробці новітніх підходи

стосовно вдосконалення форм і методів управління

сферами громадського життя, з комплексною перебу�

довою фінансування сфер та реструктуризації відпо�

відної допомоги населенню. Організаційно�правові ме�

ханізми розвитку громадянського суспільства в Україні

стануть предметом подальших наукових досліджень.
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MAIN ASPECTS OF TERRITORIAL CHANGE GOVERNMENT ORGANIZATIONS

У статті досліджувалися основні аспекти зміни територіальної організації влади. Зокрема,
встановлено механізм зміни територіальної організації влади, який відображається в адміні�
стративній реформі, яка в Європі називається "Нове публічне управління", а в Україні — "Де�
централізація". Визначено причини, які зумовили початок реформування державного управ�
ління, до яких відноситься: економічна криза та євроінтеграція з метою вступу в склад Євро�
пейського Союзу. Виокремлено міжнародно�правові акти та національне законодавство, яке
закріплює та регулює процес реформування територіальної організації влади. З'ясовано мету
реформи децентралізації та сфери на які вона поширюється. Аналізуючи індекси ефективності
державного управління та індекс ефективності місцевого управління протягом 2005—
2017 років, встановлено, що ефективність державного та місцевого управління не залежить
від здійснення реформи децентралізації. Виокремлено основних суб'єктів децентралізації пуб�
лічної влади. Встановлено основні аспекти зміни територіальної організації влади, до яких
віднесено: правовий — розробка законодавства та внесення змін до чинних нормативно�пра�
вових актів, що регламентують реформу децентралізації; економічний — має два підходи щодо
взаємозв'язку між проведенням реформи децентралізації та економічним розвитком, що зво�
диться до впливу децентралізації на економічний розвиток країни та вплив економічного стану
на процес реалізації реформи децентралізації влади; соціальний — спрямованість децентра�
лізації на задоволення соціальних потреб людей; організаційний — процес реформування є по�
етапним, спрямованим на формування спроможних органів місцевого самоврядування. Зміни
територіальної організації влади є необхідністю в кожній демократичній правовій державі.
Останніми десятиліттями велика кількість країн з централізованим механізмом державного
управління прагнули децентралізації, бо результат їх управління не відповідав вимогам та по�
требам сучасного суспільства. Соціально�економічні проблеми загострилися, а відтак виник�
ла необхідність у їх вирішенні через зміну державного управління з метою підвищення його
ефективності та забезпечення прав всього населення держави. Доведено, що реформа децен�
тралізації повинна включати взаємозв'язок державних органів влади, місцевого самовряду�
вання, суб'єктів приватного сектору та громадян конкретної території. Задля досягнення пози�
тивного результату зміни територіальної організації влади важливим аспектом є підтримка
державою органів місцевого самоврядування депресивних територій України.
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The article examines the main aspects of the change in the territorial organization of power. In
particular, a mechanism has been established to change the territorial organization of power, which
is reflected in the administrative reform, which in Europe is called "New Public Administration", and
in Ukraine — "Decentralization". The reasons that led to the beginning of public administration reform
are identified, which include: the economic crisis and European integration with a view to joining the
European Union. The international legal acts and the national legislation which fixes and regulates
process of reforming of the territorial organization of the power are allocated. The purpose of
decentralization reform and the areas to which it extends have been clarified. Analyzing the indices
of public administration efficiency and the index of local government efficiency during 2005—2017,
it was found that the efficiency of public and local government does not depend on the implementation
of decentralization reform. The main subjects of decentralization of public power are identified. The
main aspects of the change of the territorial organization of power are established, which include:
legal — development of legislation and amendments to the current regulations governing the reform
of decentralization; economic — has two approaches to the relationship between decentralization
reform and economic development, which is reduced to the impact of decentralization on the
economic development of the country and the impact of the economic situation on the implementation
of decentralization reform; social — the focus of decentralization to meet the social needs of people;
organizational — the reform process is gradual, aimed at forming capable local governments. Changes
in the territorial organization of power are a necessity in every democratic state governed by the rule
of law. In recent decades, a large number of countries with a centralized mechanism of public
administration have sought decentralization, as the result of their governance did not meet the
requirements and needs of modern society. Socio�economic problems have become more acute,
and thus there is a need to solve them through a change in public administration in order to increase
its efficiency and ensure the rights of the entire population. It has been argued that decentralization
reform should include the relationship between public authorities, local governments, the private
sector and the citizens of a particular area. In order to achieve a positive result of the change in the
territorial organization of power, an important aspect is the state's support of local self�government
bodies in the depressed territories of Ukraine.

ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Зміни територіальної організації влади є необхідні�

стю сучасних країн, які шукають нові шляхи управління

державним сектором. Реформи державного сектору є

діями уряду, які спрямовані на підвищення ефективності

та результативності діяльності державної служби.

Поштовхом до проведення реформи децентралізації

були застій в економічному розвитку країн та євроін�

теграція з метою вступу в Європейський Союз, а тому

уряди змушені були переосмислити свою роль в управ�

лінні державою і розробити стратегії розвитку краї�

ни.

Процес реалізації адміністративних реформ є дов�

готривалим і мінливим до різноманітних факторів, а

тому важливо визначити основні аспекти зміни терито�

ріальної організації влади, які визначають вектор руху

у реалізації реформи децентралізації.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Теоретичною основою дослідження децентралізації

державної влади стали наукові праці: Ременяка О.В.,

Забейворота Т.В., Azfar O., Kahkonen S., Lanyi A., Meag�

her P., Rutherford D., Nikos M. Зарубіжний досвід зміни

Ключові слова: державне управління, децентралізація, централізація, нове публічне управління, місце�

ве самоврядування.

Key words: public administration, decentralization, centralization, new public administration, local self�

government.

територіальної організації влади вивчала Архипенко І.

Аспекти зміни територіальної організації влади дослід�

жували: Богатирьов А.А. — історико�правовий аспект,

Матвієнко А.С. — політико�правовий аспект, Касич А.О.,

Павлюк Н., Хожило І.І., Хрустальов Ф.С. — соціально�

економічний аспект, Пянковський В. — організаційний

аспект. Перелік наукових праць зазначених науковців

стали підгрунтям для здійснення даного дослідження та

подальшого розвитку досліджуваної теми.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є встановлення основних аспектів

зміни територіальної організації влади.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Негативні результати централізованого державно�

го управління та механізмів його реалізації дали поча�

ток третій хвилі адміністративної реформи в світі, яка

називалася "Нове публічне управління". Основною ме�

тою вказаної реформи було розширення повноважень

місцевого самоврядування з можливістю себе фінансу�

вати. Головними суб'єктами реформи Нового публічно�

го управління є громадяни, які раніше виконували лише

підвладну функцію та не брали участі в управлінні. Нині
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громадяни є повноправними соціальними суб'єктами, які

є центром політики проведення адміністративної рефор�

ми [16].

Зміни в територіальній організації влади передба�

чають делегування частини повноважень з центрально�

го рівня управління, органам місцевого самоврядуван�

ня. Такий підхід зумовлений тим, що децентралізація по�

кращує розподіл ресурсів, підзвітність та відшкодуван�

ня витрат, водночас припускається, що субнаціональні

уряди мають кращу інформацію, ніж центральний уряд,

про проблеми та потреби місцевого населення. Також

вважається, що населення більш обізнане про дії місце�

вих органів ніж центрального уряду. Однак субнаціо�

нальні уряди не отримують автоматично додаткової

інформації про місцеве населення, на відміну від цент�

рального уряду [13].

В Україні адміністративна реформа, яка стосується

змін територіальної організації влади називається ре�

формою "Децентралізації". Вказана реформа спрямо�

вана на формування ефективного місцевого самовря�

дування та територіальної організації влади для ство�

рення і підтримки повноцінного життєвого середовища

для громадян, надання високоякісних та доступних пуб�

лічних послуг, становлення інститутів прямого народов�

ладдя, узгодження інтересів держави та територіальних

громад [5].

Окрім цього, метою децентралізації є оптимізація

територіальної та організаційно�правової основ функ�

ціонування держави — відтворення ефективної систе�

ми публічного управління державного, регіонального та

місцевого рівнів, здатної швидко реагувати на мінливі

умови життя, потреби та проблеми сучасного суспіль�

ства [3].

Децентралізація влади є однією з найскладніших

реформ, бо вона поширюється на всі сфери: територі�

альну основу організації влади, адміністративно�тери�

торіальний устрій, зміну повноважень органів держав�

ної влади й органів місцевого самоврядування, земель�

них відносин, бюджетної та податкової систем, гумані�

тарної й соціальної сфери тощо [1, с. 9].

На відміну від країн Європейського Союзу, рефор�

ма децентралізації в Україні розпочалася пізно, лише у

2014 році. Аналізуючи історію реформування механіз�

му публічного управління, вбачається, що поштовхом до

початку вказаної реформи є незадовільний економіч�

ний стан країни та процес євроінтеграції. Україна нещо�

давно взяла курс євроінтеграції з метою вступу до Євро�

пейського Союзу, відповідно це і стало основною при�

чиною проведення реформи децентралізації та змін у

територіальній організації влади.

О.В. Ременяк відзначає, що реформа децентралі�

зації державної влади є ефективним механізмом орга�

нізації публічної влади в демократичній правовій дер�

жаві, яка реалізується в процесі проведення державою

конституційної реформи, спрямованої на передачу час�

тини владних повноважень від центральних органів вла�

ди до місцевих в межах встановлених законодавством,

з урахуванням необхідності ефективної взаємодії між

ними та інститутами громадянського суспільства [10, с.

11].

Однак встановлено, що ефективність державного та

місцевого управління не залежить від здійснення рефор�

ми децентралізації. Ефективність державної та місце�

вої влади відображається в індексах ефективності. Ана�

лізуючи показники індексу ефективності місцевої вла�

ди, що становили у 2005 році — 0,92, 2007 році — 0,95,

2009 році — 0,84, 2011 році — 0,84, 2013 році — 0,95,

2015 році — 0,95, 2017 році — 0,96 [15], то з початком

реформи у 2014 році ефективність органів місцевого

самоврядування не відзначилась суттєвим покращенням.

Звернувшись до індексу ефективності державної влади,

то у 2007 році становив 2,75, 2009 році — 3, 2011 році —

2,59, 2013 році — 2,68, 2015 році — 2,68, 2016 році —

2,87 [14]. З початком реформи децентралізації в Україні

ефективність державної влади зросла в незначних ме�

жах.

У науці виділяють наступні основні аспекти зміни

територіальної організації влади:

— політичні аспекти децентралізації влади перед�

бачають залучення громад до політичних процесів дер�

жавного будівництва, підвищення політичної культури

населення, формування місцевих політичних еліт тощо;

— правові аспекти полягають у розробці та прий�

нятті законодавчих актів про проведення реформ, спря�

мованих на реалізацію принципів децентралізації вла�

ди;

— соціокультурні аспекти децентралізації влади

включають: прищеплення суспільству з тоталітарним

мисленням принципів, стандартів, традицій та зв'язків

демократичних багатосторонніх відносин на рівні вла�

да�громада; активізацію патріотизму та національно�

культурного відродження — пробудження "ініціативи

мільйонів"; мобілізацію творчої активності населення;

— соціально�економічні аспекти децентралізації

влади полягають у гармонізації соціально�економічних

відносин на місцевому рівні, проведенні політики гар�

монійного розвитку територіальних громад та територій

[7, с.11].

Частково погоджуємося із зазначеною позицією та

виділяємо такі основні аспекти зміни територіальної

організації влади.

Правовий аспект.

Встановлення правових норм є необхідною умовою

і складовою ефективного регулювання територій, оскіль�

ки саме в законодавчому полі формуються його осно�

ви, визначаються найважливіші параметри і фактори,

здійснюється нормативно�правова регламентація. Зараз

в Україні активно формується правове поле регулюван�

ня розвитку регіонів. Серед перешкод, які унеможлив�

люють подальший ефективний соціально�економічний

розвиток територій держави, виділяють проблеми не�

достатньої розробленості моніторингу регіонального

розвитку, недосконалість правового забезпечення впро�

вадження моніторингу розвитку територій, відсутність

чітких алгоритмів проведення моніторингу. Ефек�

тивність державного регулювання розвитку регіонів, що

значною мірою залежить від формування дієвої націо�

нальної бази, яка відповідає вимогам часу і динамічним

суспільним процесам, що відбуваються в Україні [2,

с. 46—47].

Європейська хартія місцевого самоврядування є

міжнародно�правовим актом, що став платформою дер�

жавної політики України у сфері місцевого самовряду�

вання, яка сформована на основі інтересів населення
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територіальних громад і передбачає децентралізацію

влади, що зводиться до передачі значної частини по�

вноважень, ресурсів та відповідальності від органів ви�

конавчої влади органам місцевого самоврядування.

Законодавче підгрунтя самої ж реформи децентралі�

зації влади почало формуватися у 2014 році. Так, у квітні

2014 року Урядом схвалено основний концептуальний

документ — Концепція реформування місцевого самовря�

дування та територіальної організації влади (01.04.2014).

Наступним нормативним документом був План заходів

щодо її реалізації, які дали старт реформі [5].

З початку реформування територіальної організації

влади були прийняті такі законодавчі акти: Закон Ук�

раїни "Про добровільне об'єднання територіальних гро�

мад" (05.02.2015); Закон України "Про засади держав�

ної регіональної політики" (05.02.2015); Закон України

"Про співробітництво територіальних громад"

(17.06.2014); Закон України "Про службу в органах

місцевого самоврядування" (16.07.2021), а також прий�

няті суттєві зміни до Бюджетного та Податкового ко�

дексів України.

Водночас Стратегія сталого розвитку "Україна —

2020", затверджена Указом Президента України № 5/

2015 від 12.01.2015 р., закріплює проведення реформи

децентралізації як одну із пріоритетних та зазначає, що

її метою є вихід із централізованої моделі державного

управління та розвиток місцевого самоврядування, фор�

мування ефективної системи територіальної організації

влади в Україні, реалізація повною мірою положень

Європейської хартії місцевого самоврядування, прин�

ципів субсидіарності, повсюдності та фінансової само�

достатності місцевого самоврядування [9, с. 78].

Т.В. Забейворота виділяє основні етапи формуван�

ня нормативно�правового забезпечення децентралізації

влади в Україні (1997—2017 рр.):

— перший етап — ініціативний (1997—2005 рр.) —

у національному законодавстві з'являються перші ус�

тановчі нормативно�правові акти, що ініціювали процес

децентралізації влади;

— другий етап — конструктивний (2006—2009 рр.) —

розроблення та уявлення системних законів та кон�

цепцій, що конструювали сучасне бачення державної

політики у сфері децентралізації;

— третій етап — пошуковий (2010 — кінець 2013 р.) —

пошук шляхів узгодження національного бачення Кон�

цепції реформування місцевого самоврядування та те�

риторіальної організації влади та стандартів Ради Євро�

пи;

— четвертий етап — вирішальний (з 2014 р. — по

теперішній час) — початок практичного здійснення полі�

тики децентралізації, переважно у формі фінансової

децентралізації та об'єднання територіальних громад;

— п'ятий етап — перспективний — етап упровад�

ження політики децентралізації розпочнеться після ухва�

лення Верховною Радою України змін до Конституції

України стосовно реформування системи місцевого са�

моврядування та пов'язаних із ними законів, що відкри�

ває новий період здійснення політики децентралізації на

якісно більш високому європейському рівні [4, c. 4—5].

Економічний аспект.

Економічний аспект зміни територіальної організації

влади включає два підходи, які зводяться до впливу

децентралізації на економічний розвиток країни та вплив

економічного стану на процес реалізації реформи де�

централізації влади.

Суттєве посилення уваги до децентралізації відбу�

лось після Другої світової війни, коли економічне зрос�

тання призвело до суттєвого зростання державних ви�

трат. З часом природно виникла заклопотаність з при�

воду продуктивності державного сектору і використан�

ня його потенціалу для підтримки постійних темпів еко�

номічного зростання. Це актуалізувало питання опти�

мального розподілу фінансових повноважень між різни�

ми рівнями державного управління [6, c. 20].

Механізми впливу реформи децентралізації на еко�

номічний розвиток країни:

— перерозподіл доходів державного бюджету на

користь регіонів;

— розвиток місцевої інфраструктури;

— забезпечення ефективності виробництва суспіль�

них благ;

— зниження рівня витрат;

— виникнення вторинних ефектів;

— забезпечення економічного зростання країни;

— активізація розвитку бізнесу в регіоні;

— зростання рівня інвестиційної привабливості [6,

с. 20].

Реформа спрямована на зміну територіальної орга�

нізації влади передбачає розвиток місцевого самовря�

дування, однак забезпечення досягнення поставленої

мети можливе лише у випадку достатнього ресурсного

забезпечення та фінансової самостійності об'єднання

громад. Відтак у межах реформи 1 січня 2015 року вне�

сено зміни до Бюджетного та Податкового кодексів, які

передбачають отримання місцевим самоврядуванням

більше фінансів для підвищення економічної спромож�

ності [5].

Таким чином, територіальні громади отримали по�

вноваження та ресурси такі ж, як і в містах обласного

значення. Так, закріплено зарахування до місцевих

бюджетів ОТГ 60% податку на доходи фізичних осіб на

реалізацію місцевої політики. Окрім цього, на місцево�

му рівні повністю залишаються надходження від по�

датків: податку на майно (нерухомість, земля, транс�

порт), на прибуток підприємств і фінансових установ

комунальної власності та єдиного податку [5].

Таким чином, передбачається ефективність взає�

модії органів місцевого самоврядування та приватного

сектору задля підвищення рівня виробництва конкурен�

тоспроможної продукції та надання послуг, розширен�

ня ринку, збільшення вакансій та забезпечення зайня�

тості населення, збільшення доходу в місцевий бюджет

та реалізації проєктів розвитку місцевого самоврядуван�

ня.

Децентралізацією передбачено прямі міжбюджетні

відносини ОТГ з державним бюджетом (до реформи

прямі відносини мали лише бюджети міст обласного

значення, обласні та районні бюджети), а також задля

забезпечення ефективного виконання делегованих дер�

жавою повноважень їм надаються відповідні трансфер�

ти (медична та освітня субвенції, дотації, субвенція на

розвиток інфраструктури громад тощо). Законодавством

закріплено право органам місцевого самоврядування

незалежно від дати прийняття закону про Державний
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бюджет затверджувати місцеві бюджети. Результатом

фінансової децентралізації стало збільшення доходів

місцевих бюджетів з 2014 по 2019 рік на 200 млрд грн (з

68,6 млрд грн до 267 млрд грн) [5].

Соціальний аспект.

У соціально�економічному аспекті адміністративно�

територіальна одиниця є суб'єктом господарювання, яка

в умовах конкуренції повинна бути конкурентоспромож�

ною та повинна розробляти стратегію розвитку тери�

торії. Органи місцевого самоврядування та громада за�

галом повинні спрямувати свої зусилля на забезпечен�

ня розвитку ринкової інфраструктури та зростання

ефективності використання факторів виробництва [8].

До соціальних аспектів децентралізації належать

такі явища та наслідки:

— підвищення рівня взаємодії соціальних акторів,

що беруть участь у соціальному управлінні регіоном;

— покращення роботи з кадрами. Кадровий фак�

тор акцентує увагу на ролі людей в організації, на адек�

ватному сприйнятті реформи;

— спрямованість децентралізації на задоволення

соціальних потреб людей;

— влада розробляє та реалізує проєкти, кінцевим

споживачем яких є люди;

— підвищення якості надання освітніх та медичних

послуг;

— покращення кооперації та зміцнення консолідації

членів громад;

— детінізація бізнесу та її моральні наслідки, які

полягають у зміцненні соціальної відповідальності бізне�

су;

— соціально�політичною вигодою децентралізації

є політична присутність на місцях. Реформа закріплює

взаємодію між владою та громадянами [12, с. 144].

Кінцевою метою децентралізації є створення тери�

торіальних громад, які внаслідок добровільного об'єд�

нання будуть здатні самостійно або через відповідні

органи місцевого самоврядування забезпечити належ�

ний рівень надання послуг, зокрема у сфері освіти, куль�

тури, охорони здоров'я, соціального захисту, житлово�

комунального господарства, з урахуванням кадрових

ресурсів, фінансового забезпечення та розвитку інфра�

структури відповідно до адміністративно�територіаль�

ної одиниці [11].

Організаційний аспект.

Участь і децентралізація мають симбіотичні стосун�

ки. З одного боку, успішна децентралізація вимагає пев�

ної міри місцевої участі. Близькість субнаціональних

урядів до їхніх виборців дозволить їм краще реагувати

на місцеві потреби та ефективно узгоджувати державні

витрати з приватними потребами, якщо існує якийсь

потік інформації між громадянами та місцевими орга�

нами влади. З іншого боку, сам процес децентралізації

може розширити можливості для участі, розмістивши

більше влади та ресурсів на більш близькому, звично�

му рівні, на який легше впливати. В умовах поганих тра�

дицій участі громадян децентралізація може стати важ�

ливим першим кроком у створенні регулярних, перед�

бачуваних можливостей для взаємодії громадянин�дер�

жава. Симбіотичний зв'язок між децентралізацією та

участю веде до дещо суперечливих політичних наста�

нов. З одного боку, механізми участі громадян можуть

вважатися корисною передумовою при оцінці перспек�

тив успішної децентралізації. Відповідно, реформа де�

централізації повинна враховувати можливості та обме�

ження, які накладаються існуючими каналами місцевої

участі. З іншого боку, відсутність механізмів участі може

розглядатися як мотивація децентралізації та може до�

помогти створити місцевий попит на більше каналів

участі для вираження місцевих уподобань. У цій примітці

розглядається кожен із цих вимірів — участь як засіб

успішної децентралізації та як мета децентралізації [17].

Залежно від різновидів публічної влади, виокрем�

лено основних суб'єктів децентралізації публічної вла�

ди. Ними є:

— територіальні органи і державного, і регіональ�

ного, й локального рівнів;

— територіальні органи муніципальної влади і ре�

гіонального, і локального рівня;

— територіальні громади, що за своєю сутністю є

об'єднаннями всіх громадян певної адміністративно�те�

риторіальної одиниці (села, селища, міста, району в

місті), що можуть простою більшістю від свого складу

на основі загальних зборів згідно з конституційними

приписами вирішувати питання щодо своєї спільної, не�

подільної власності;

— органи самоорганізації населення, що є однією з

форм участі членів територіальних громад сіл, селищ, міст,

районів у містах у вирішенні окремих питань місцевого

значення і за своєю суттю є представницькими органами,

що створюються жителями, які на законних підставах про�

живають на території села, селища, міста або їх частин;

— громадські об'єднання або громадські органі�

зації, які, з одного боку, представляють інтереси своїх

членів, а з іншого — виконують публічні функції неза�

лежно від їх спрямування (релігійного, соціального, про�

фесійного);

— міжнародна спільнота, тобто міжнародні органі�

зації, спілки, об'єднання, що представляють наднаціо�

нальні інтереси, визначаючи у міжнародних договорах

основні постулати децентралізації влади [10, с. 8].

Організаційними аспектами адміністративно�право�

вої реформи децентралізації в Україні є:

— досвід реформування територіальної організації

влади країн�членів ЄС свідчить, що переважно цей про�

цес повинен складатися з відповідних етапів, кожний з

яких містить обумовлену кількість фаз;

— спроможність органів місцевого самоврядуван�

ня, що є його базовою ознакою, яка відповідно і закла�

дає основу для опрацювання питань створення механі�

зму його фінансового наповнення. Спроможна терито�

ріальна громада — це територіальні громади сіл, або

селищ, або міст, які в результаті добровільного об'єд�

нання здатні самостійно або через відповідні органи

місцевого самоврядування здійснювати регулювання та

управління публічними справами, під власну відпові�

дальність, та в інтересах місцевого населення щодо на�

дання послуг у таких сферах: освіти, культури, охорони

здоров'я, соціального захисту, житлово�комунального

господарства", що відповідно дещо скорегує подаль�

шу розробку організаційних та фінансових аспектів ре�

форми [9, с. 80—81];

— діяльність з побудови взаємопов'язаних відно�

син між місцевим самоврядуванням, державними орга�
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нами, суб'єктами приватного секто�

ру та населення відповідної тери�

торії;

— державна підтримка фінансо�

во та демографічно депресивних те�

риторій, які неспроможні самостійно

забезпечити належний рівень розвит�

ку та функціонування.

Отже, до основних аспектів зміни

територіальної організації влади на�

лежать: правовий, організаційний,

економічний та соціальний (рис. 1).

ВИСНОВКИ
Зміни територіальної організації

влади є необхідністю в кожній демо�

кратичній правовій державі. Останні�

ми десятиліттями велика кількість

країн з централізованим механізмом

державного управління прагнули

децентралізації, так як результат їх

управління не відповідав вимогам та

потребам сучасного суспільства.

Соціально�економічні проблеми за�

гострилися, а відтак виникла не�

обхідність у їх вирішенні через зміну

державного управління з метою

підвищення його ефективності та за�

безпечення прав всього населення

держави.

Децентралізація є третьою хви�

лею адміністративних реформ, ме�

тою якої є зміни в територіальній

організації влади. За результатами

дослідження основних аспектів зміни

в територіальній організації влади ви�

ділено такі: правовий, соціальний,

організаційний, економічний.

Перспективою подальших дослі�

джень є вплив історичного формуван�

ня державного управління на процес

реалізації реформи децентралізації

влади.
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PUBLIC ADMINISTRATION REFORM: DIGITALIZATION

У науковій статті розкрито ключові засади реформування державного управляння в умовах
цифровізації. Встановлено, що у процесі реформування державного управління в Україні тре�
ба опиратися на досвід провідних країн, зокрема на досвід країн Європейського Союзу, які
ефективно впроваджують процеси цифровізації у систему удосконалення діяльності органів
державного управління. З'ясовано, що з метою підвищення кваліфікації державних службовців,
а також посадових осіб, що виконують службові обов'язки у державних органах і органах місце�
вого самоврядування, розроблено та реалізовано низку програм, до прикладу, спеціальну ко�
роткострокову програму "Діджиталізація (цифровізація). Держава в смартфоні" та загальну ко�
роткострокову програму "Цифрова грамотність". Встановлено, що особливу роль у контексті
реформування державного управляння в умовах цифровізації виконує Проєкт "Цифрова аджен�
да України — 2020", в основі реалізації якого передбачається надавати громадянам та пред�
ставникам бізнесу електронні послуги через застосування електронних кабінетів, е�ідентифі�
кації, інтерфейсів тощо. З'ясовано, що у ході реалізації положень Реформи державного управ�
ління передбачається сформувати таку систему державного управління, яка забезпечить мож�
ливість ефективно виробляти та реалізовувати єдину державну політику, націлену на задово�
лення потреб громадян, а також на забезпечення сталого розвитку і адекватного реагування на
виклики зовнішнього та внутрішнього середовища. Виявлено, що важливим етапом реформу�
вання державного управління виступає реалізації положень Концепції розвитку цифрових ком�
петентностей, у відповідності до яких державні службовці та посадові особи, що виконують
службові обов'язки у органах державної влади та органах місцевого самоврядування, зобов'я�
зані підвищувати рівень якості підготовки у відповідності до темпів розвитку цифрових техно�
логій. У перспективі наступних досліджень передбачено розкрити основні засади реформування
державного управління у країнах Європейського Союзу з метою імплементації позитивного
досвіду цих країн у процес реформування державного управління в Україні.
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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ
Одним із пріоритетних напрямків державної політи�

ки виступає впровадження інформаційно�комунікацій�

них та цифрових технологій у діяльність органів держав�

ної влади і місцевого самоврядування з метою цифро�

візації послуг, що надаються такими органами. Для ви�

рішення цього завдання спеціально розроблено та по�

етапно реалізується реформа державного управління в

умовах цифровізації. За результатами ефективного

впровадження положень цієї реформи передбачається

трансформувати існуючу систему державного управ�

ління на новий інноваційний рівень, на якому державні

послуги надаватимуться у електронному вигляді, що

своєю чергою значно полегшить кожному громадянину

та представникам бізнесу доступність до них.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика реформування державного управ�

ління лежить в основі досліджень багатьох науковців,

зокрема активно над цими питаннями працювати та про�

довжують працювати І. Лопушинський [1], І. Макарова

[2], Ю. Мохова [3], Н. Обушна [4], Н. Пантелєєва [5],

Н. Петренко [6], Ю. Пігарєв [2], Т. Сиволапенко [7],

Л. Сметаніна [2], С. Теплов [4], Л. Федулова [8] та інші.

The scientific article reveals the key principles of public administration reform in the context of
digitalization. It is established that in the process of public administration reform in Ukraine it is
necessary to rely on the experience of leading countries, in particular on the experience of European
Union countries that effectively implement digitalization processes in the system of improving the
activities of public administration. It was found that in order to improve the skills of civil servants, as
well as officials performing duties in government and local government, developed and implemented
a number of programs, for example, a special short�term program "Digitalization (digitalization).
The state in the smartphone "and the general short�term program" Digital Literacy ". It is established
that a special role in the context of public administration reform in the context of digitalization is
played by the Digital Agenda of Ukraine 2020 Project, which is expected to provide electronic services
to citizens and businesses through the use of electronic cabinets, e�identification, interfaces and
more. It was found out that in the course of implementation of the provisions of the Public
Administration Reform it is envisaged to form such a system of public administration that will enable
effective development and implementation of a unified public policy aimed at meeting the needs of
citizens and ensuring sustainable development and adequate response to external and internal
challenges. environment. It was revealed that an important stage in public administration reform is
the implementation of the provisions of the Concept for the Development of Digital Competences,
according to which civil servants and officials performing official duties in public authorities and local
governments are required to improve the quality of training. to the pace of development of digital
technologies. In the perspective of further research, it is planned to reveal the basic principles of
public administration reform in the European Union in order to implement the positive experience of
these countries in the process of public administration reform in Ukraine.

Ключові слова: цифрові компетентності, реформа, досвід країн Європейського Союзу, інформаційно�

комунікативні та цифрові технології.

Key words: digital competences, reform, experience of the European Union countries, information�communication

and digital technologies.

Зокрема П. Лопушинський [1] стверджує, що циф�

рові технології виступають важливим інструментом ре�

формування державного управління. Також науковець

наголошує на тому, що у контекст державного управ�

ління треба упроваджувати технологію "хмарних" об�

числень, завдяки якій відбуватиметься ефективніше уп�

равління, оскільки підвищиться рівень централізації

облікової і управлінської інформації, зросте швидкість

оброблення такої інформації, а також підвищитися

рівень надійності зберігання такої інформації. Окрім

того, упровадження технології "хмарних" обчислень у

діяльність органів державного управління дасть мож�

ливість:

— суттєво покращити рівень ефективності опера�

ційної діяльності уряду внаслідок зниження не тільки

часових, але і фінансових витрат, націлених на створен�

ня, удосконалення (реформування) та обслуговування

інфраструктури інформаційно�комунікаційних техно�

логій;

— використовувати інфраструктуру інформаційно�

комунікаційних технологій тільки тоді, коли на те вини�

кає потреба, що у результаті дозволить знизити витра�

ти бюджетних коштів на інформаційно�комунікаційні

технології внаслідок призупинення їх використання чи

відмови від їх використання;
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— оперативно використовувати ті інформаційно�

комунікаційні технології, на які є нагальна потреба;

— згрупувати інформаційно�комунікаційні техно�

логії у єдину базу даних;

— використовувати, зберігати та обробляти інфор�

мацію у дистанційному режимі;

— підвищити темпи цифровізації економіки у кон�

тексті якісного та швидкого упровадження інноваційно

нових інформаційно�комунікаційних технологій.

Науковець Л. Федулова [8] у контексті досліджен�

ня ключових аспектів цифровізації державного управ�

ління в Україні зауважує важливу необхідність таких

процесів на усіх рівнях державного управління. А саме

науковець стверджує, що упровадження цифровізації у

систему державного управління має відбуватись за ра�

хунок формування належної інфраструктури для таких

процесів та удосконалення законодавства у відповід�

ності до вимог, які диктує цифровізація.

Н. Обушна та С. Теплов [4] наголошують на важли�

вості удосконалення HR�процесів у контексті цифрові�

зації державного управління. За результатами прове�

дених досліджень науковці стверджують, що цифрові�

зація державного управління за рахунок удосконален�

ня HR�процесів дозволить орієнтуватись на державних

службовців різного рівня управління у контексті їх по�

силеного залучення до процесу державного управлін�

ня та підвищення рівня їх продуктивності праці.

Н. Пантелєєва [5] відзначає, що у контексті нейтра�

лізації макроекономічних дисбалансів, зниження рівня

боргового навантаження України, нейтралізації ризиків,

що сповільнюють функціонування реального сектора

економіки, треба впроваджувати у систему державно�

го управління інноваційні цифрові технології. Особли�

ву увагу науковець зосереджує на застосуванні у сис�

темі державного управління технології блокчейн (тех�

нологія, завдяки якій відбувається формування децен�

тралізованої розподіленої мережі з метою збереження

даних завдяки спеціальним елементам — записам�блок,

які мають спеціально визначений розмір, містять інфор�

мацію�посилання до попередньої інформації�посилан�

ня та об'єднані у спеціальний ланцюг блоків у відповід�

ності до ідентифікатора). Завдяки упровадженню тех�

нології блокчейн у державне управління, на думку Н.

Пантелєєвої, можна:

— удосконалити систему електронних закупівель;

— удосконалити процес управління державними

інвестиціями;

— удосконалити процедуру ведення державних

реєстрів;

— удосконалити процедуру управління державни�

ми активами тощо.

На важливості впливу цифровізації на удосконален�

ня державних адміністративних послуг в Україні зосе�

реджують увагу Н. Петренко та Л. Машковська [6]. За

дослідженнями науковців завдяки цифровізації держав�

них послуг підвищиться рівень ефективності, прозорості

та відкритості діяльності як органів державної влади,

так і органів місцевого самоврядування, що у перспек�

тиві дасть можливість реформувати державне управ�

ління у напрямі переорієнтації на задоволення потреб

громадян. Щодо цифровізації державних адміністратив�

них послуг, то науковці стверджують, що насамперед

підгрунтям для цього має виступати удосконалення нор�

мативної�правової бази у напрямку розвитку та розши�

рення номенклатури видів електронних адміністратив�

них послуг.

Ю. Мохова [3] зауважує, що у процесі реформуван�

ня державного управління в Україні треба опиратись на

досвід європейських країн. Науковець також наголошує

на тому, що цифровізація має стати головним об'єктом

стратегії державного управління в Україні. Своєю чер�

гою для успішного реформування сфери державного

управління, на думку науковця, треба подолати усі

бар'єри, які виникають у контексті:

1) проведення процесів цифровізації публічного

адміністрування;

2) удосконалення процесів регулювання ринків про�

дукції;

3) розвитку добросовісної конкуренції;

4) залучення інвестицій;

5) розвитку цифрової економіки і цифрової інфра�

структури.

І. Макарова, Ю. Пігарєв та Л. Сметаніна [2], розгля�

даючи особливості цифровізації публічного управління

як на регіональному, так і на міському рівнях, стверд�

жують про наявність низки проблем, що гальмують уп�

ровадження цифрових технологій у процеси публічно�

го управління. Науковці також зазначають, що цифров�

ізація публічного управління дасть можливість оптимі�

зувати діяльність органів виконавчої влади. Окрім того,

ефективне впровадження цифрових технологій у пуб�

лічне управління пришвидшить процеси цифрової транс�

формації публічного управління та дасть можливість у

перспективі перейти на системи цифрового врядуван�

ня.

За результатами аналізу інформації, поданої у [1—

8], з'ясовано, що проблематика реформування держав�

ного управління за допомогою інформаційно�комуніка�

ційних та цифрових технологій є не розкритою до кінця,

тому потребує проведення грунтовніших досліджень у

цьому напрямі.

МЕТА СТАТТІ
Мета наукової статті націлена на розкриття ключо�

вих засад реформування державного управляння в умо�

вах цифровізації.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Варто зауважити, що у процесі реформування дер�

жавного управління за допомогою інформаційно�кому�

нікаційних та цифрових технологій, треба опиратися на

досвід провідних країн, які ефективно впроваджують

процеси цифровізації у систему удосконалення діяль�

ності органів державного управління. До прикладу, у

Естонії присутній найдосконаліший рівень цифрового

суспільства. В період 2010—2020 років у цій країні Євро�

пейського Союзу активно розвиваються процеси у на�

прямі електронної демократії, завдяки якому у режимі

онлайн щороку працюють усе більше державних сфер.

Окрім того, голосування у цій країні на виборах також

проходить у режимі он�лайн. Особливий вплив на підви�

щення цифровізації державного управління у Естонії

мала реформа публічного адміністрування, завдяки якій
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сформовано передумови до зниження рівня корупції у

державних сферах [7].

За підсумками Digital Economy and Society Index

(DESI) 2020 [9] у напрямі цифровізації державних по�

слуг (digital public services) найкращі показники циф�

ровізації державних послуг мали такі країни Європейсь�

кого Союзу: Естонія, Іспанія, Данія, Фінляндія та Лат�

вія, що входили до першої п'ятірки країн�лідерів. Тому

у контексті реформування державного управління у на�

прямку цифровізації державних послуг в Україні треба

враховувати дослід цифровізації державних послуг за�

значених вище країн Європейського Союзу.

Акцентуючи увагу на засадах реформування дер�

жавного управління на місцевому рівні у контексті упро�

вадження інформаційно�комунікаційних і цифрових тех�

нологій у сферу державного управління, то неодмінно

треба виокремити програми, які мають освоїти державні

службовці та посадові особи, що виконують службові

обов'язки у органах державної влади і органах місце�

вого самоврядування.

Так, до прикладу, Одеським регіональним інститу�

том державного управління НАДУ при Президентові

України розроблено спеціальну короткострокову про�

граму під назвою "Діджиталізація (цифровізація). Дер�

жава в смартфоні" [10]. Основною метою цієї програми

виступає підвищення кваліфікації державних служ�

бовців, а також посадових осіб, що виконують службові

обов'язки у органах місцевого самоврядування у

Вінницькій, Миколаївській, Одеській та Херсонській

областях. За результатами проходження

цієї програми державні службовці та по�

садові особи отримують знання у напрямі

цифрового права на здобувають цифрові

компетентності. Окрім того, державні

службовці і посадові особи мають мож�

ливість оволодіти новими знаннями та ви�

користовувати їх на практиці, зокрема

знаннями використання:

1) методів технологічної платформи

цифрового врядування;

2) методів роботи із інтегрованими си�

стемами електронної ідентифікації;

3) методів захисту інформації;

4) методів та форм забезпечення

кібербезпеки та нейтралізації кіберри�

зиків.

Спеціальною короткостроковою про�

грамою "Діджиталізація (цифровізація).

Держава в смартфоні" [10] передбачено

також і те, що державні службовці та по�

садові особи, що виконують службові

обов'язки у органах місцевого самовряду�

вання у Вінницькій, Миколаївській,

Одеській та Херсонській областях, у ви�

падку успішного освоєння знань здобу�

дуть вміння використовувати цифрові тех�

нології у практиці публічного управління,

а також набудуть навички для ефективно�

го опрацювання публічної інформації і

відкритих даних.

Що стосується здобуття знань, вмінь

та навичок у напрямку цифрової грамот�

ності державними службовцями та посадовими особа�

ми, що виконують службові обов'язки у сфері держав�

ного управління в органах місцевого самоврядування,

то Національним агентством України з питань держав�

ної служби розроблено загальну короткострокову про�

граму під назвою "Цифрова грамотність" [11]. У резуль�

таті успішного проходження цієї програми державні

службовці та посадові особи органів місцевого само�

врядування зможуть підвищити рівень кваліфікації та

здобути нові знання у напрямках державної політики

цифрового розвитку та електронного урядування і

електронної демократії. Окрім того, державні службовці

та посадові особи, освоївши програму, здобудуть такі

професійні компетентності:

1) здатність впроваджувати принципи цифрового

розвитку у сферу державної політики;

2) здатність використовувати різні методи збору,

обробки та аналізу інформації, а також методи прогно�

зу процесів та подій;

3) оволодіння концептуальними засадами упровад�

ження електронного урядування і електронної комерції;

4) оволодіння інструментами і технологіями комун�

ікацій;

5) оволодіння знаннями використання комп'ютер�

ного обладнання, програмного забезпечення і офісної

техніки.

У контексті розкриття ключових засад реформуван�

ня державного управляння в умовах цифровізації тре�

ба неодмінно звернути увагу на Проєкт "Цифрова ад�

Рис. 1. Класифікація державних послуг, що надаються
представникам бізнесу онлайн

Джерело: побудовано на основі [15].
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женда України — 2020" [12], розробле�

ний за ініціативою представників

Міністерства економічного розвитку та

торгівлі України С. Кубіва, О. Мініч та А.

Бірюкова. Положеннями цього проєкту у

напрямі реформування державного уп�

равління передбачається:

— надавати громадянам та представ�

никам бізнесу електронні послуги, засто�

совуючи такі засоби, як електронні кабі�

нети, е�ідентифікація, інтерфейси та інші;

— забезпечити електронну взаємо�

дію між усіма державними інформаційни�

ми системами з метою забезпечення

вільного доступу до відкритих даних кож�

ної із них для громадян;

— розширити застосування елект�

ронного цифрового підпису серед грома�

дян та інших інструментів масової іденти�

фікації;

— впровадити електронне голосуван�

ня через мережу Інтернет тощо.

Щодо реформування державного

управління на рівні держави, то на Єди�

ному веб�порталі органів виконавчої вла�

ди України представлено Реформу дер�

жавного управління [13]. Основною ме�

тою цієї реформи виступає формування

сучасної сервісно�орієнтованої і цифро�

вої держави. Окрім того, реформою пе�

редбачено створити ефективну систему

державного управління, яка забезпечить

можливість виробляти та реалізовувати

єдину державну політику, націлену на за�

доволення потреб громадян, а також на забезпечення

сталого розвитку і адекватного реагування на виклики

зовнішнього та внутрішнього середовища.

Одним із напрямків реформи державного управлі�

ння виступає впровадження електронного врядування.

У ході поступового впровадження етапів реформуван�

ня державного управління, станом на сьогодні вже фун�

кціонує [13]:

1) цифрова трансформація адміністративних послуг,

у відповідності до якої понад 120 видів послуг надають�

ся у електронному режимі та є доступними на офіційних

вебсайтах суб'єктів, що надають такі послуги;

2) сформований та уведений в дію Єдиний держав�

ний веб�портал електронних послуг під назвою "Пор�

тал Дія", завдяки якому кожен громадянин України має

право на одержання електронних послуг і інформації

про себе із державних інформаційних електронних ре�

сурсів;

3) мобільний застосунок Дія, завдяки якому кожен

громадянин України отримує доступ до цифрових до�

кументів.

Акцентуючи увагу на реформуванні державного

управління в умовах впливу цифровізації, треба виок�

ремити ще одну реформу, якою передбачено розвиток

електронних послуг. Завдяки упровадженню такої ре�

форми, кожен громадяни України, а також представни�

ки бізнесу, одержують можливість доступу до зручних і

якісних послуг, при цьому уникаючи корупційних ри�

зиків. Так, цифровізація адміністративних послуг доз�

волить [14]:

а) знизити рівень бюрократії;

б) налагодити взаємовідносини між міністерствами;

в) удосконалити процедури надання адміністратив�

них послуг тощо.

З огляду на зазначене вище, на рисунках 1 та 2 на�

ведено відповідно перелік державних послуг, що ста�

ном на сьогодні надаються онлайн представникам бізне�

су та громадянам.

Важливу роль у реформуванні державного управ�

ління виконує реалізація Концепції розвитку цифрових

компетентностей [16], що схвалена розпорядженням

Кабінету Міністрів України від 3 березня 2021 року

№ 167�р. Положеннями цієї концепції передбачається

підвищити рівень якості підготовки працівників у відпо�

відності до темпів розвитку цифрових технологій. Дер�

жавні службовці та посадові особи, що виконують служ�

бові обов'язки у органах державної влади та органах

місцевого самоврядування, також потрапляють під дію

положень цієї концепції. У відповідності до положень

концепції державні службовці та посадові особи органів

державної влади і органів місцевого самоврядування

зобов'язані розвивати цифрові компетентності з метою

здобуття нових знань, вмінь, навичок, методів та спо�

собів мислення і бачення, а також інших особистих яко�

стей у напрямі цифрових та інформаційно�комуніка�

ційних технологій.

Рис. 2. Класифікація державних послуг, що надаються
громадянам онлайн

Джерело: побудовано на основі [15].
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ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Що стосується фінансування процесу реформу�

вання державного управління в умовах цифровізації,

то окрім коштів, закладених у бюджеті, фінансуван�

ня Україні надається в рамках Програми розвитку

ООН, при чому за підтримки уряду Швеції. Так, Проєкт

"Електронні, інклюзивні, доступні: підтримка цифро�

візації державних послуг в України" з терміном реа�

лізації у 3 роки та із бюджетом у 128 млн грн уже діє

в Україні [17].

ВИСНОВКИ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК

Отже, на основі аналізу джерел [1—17] розкрито

ключові засади реформування державного управляння

в умовах цифровізації. Окрім того, встановлено, що у

процесі реформування державного управління в Україні

за допомогою інформаційно�комунікаційних та цифро�

вих технологій треба опиратися на досвід провідних

країн, які ефективно впроваджують процеси цифрові�

зації у систему удосконалення діяльності органів дер�

жавного управління, зокрема на досвід країн Євро�

пейського Союзу.

З'ясовано, що з метою підвищення кваліфікації

державних службовців, а також посадових осіб, що ви�

конують службові обов'язки у державних органах і

органах місцевого самоврядування, розроблено та ре�

алізовано низку програм, до прикладу, такі як спе�

ціальна короткострокова програма "Діджиталізація

(цифровізація). Держава в смартфоні" та загальна ко�

роткострокова програма "Цифрова грамотність". Виз�

начено, що у результаті успішного проходження таких

навчальних програм державні службовці та посадові

особи, що виконують службові обов'язки у державних

органах і органах місцевого самоврядування, оволод�

іють знаннями використання на практиці методів тех�

нологічної платформи цифрового врядування, методів

роботи із інтегрованими системами електронної іден�

тифікації, методів захисту інформації, методів та форм

забезпечення кібербезпеки та нейтралізації кіберри�

зиків, а також здобудуть професійні компетентності,

зможуть підвищити рівень кваліфікації та здобути нові

знання у напрямах державної політики цифрового роз�

витку та електронного урядування і електронної демок�

ратії.

Встановлено, що особливу роль у контексті рефор�

мування державного управляння в умовах цифровізації

виконує Проєкт "Цифрова адженда України — 2020", в

основі реалізації якого передбачається надавати гро�

мадянам та представникам бізнесу електронні послуги

через застосування електронних кабінетів, е�ідентифі�

кації, інтерфейсів тощо.

На основі вивчення положень Реформи держав�

ного управління, які представлено на Єдиному веб�

порталі органів виконавчої влади України, з'ясовано,

що у ході реалізації положень цієї реформи передба�

чається сформувати таку систему державного управ�

ління, яка забезпечить можливість ефективно вироб�

ляти та реалізовувати єдину державну політику, на�

цілену на задоволення потреб громадян, а також на

забезпечення сталого розвитку і адекватного реагу�

вання на виклики зовнішнього та внутрішнього сере�

довища.

Виявлено, що важливим етапом реформування

державного управління виступає реалізації положень

Концепції розвитку цифрових компетентностей, у

відповідності до яких державні службовці та посадові

особи, що виконують службові обов'язки у органах

державної влади та органах місцевого самоврядуван�

ня, зобов'язані підвищувати рівень якості підготовки

у відповідності до темпів розвитку цифрових техно�

логій.

Таким чином, опираючись на одержані у дослід�

женні результати, у перспективі наступних досліджень

передбачається розкрити основні засади реформуван�

ня державного управління у країнах Європейського

Союзу з метою імплементації позитивного досвіду цих

країн у процес реформування державного управління в

Україні.
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PUBLIC ADMINISTRATION IN THE ENVIRONMENTAL SPHERE: THE LEGAL ASPECT

Статтю присвячено актуальним проблемам правового забезпечення державного управління в еко�
логічній сфері України, зокрема правовим заходам, генезі та механізмам, пріоритетним напрямам еко�
логічної політики держави, аналізу правового регулювання, правових форм та способів гарантування якості
довкілля.

У статті розглянуто ряд вітчизняних та міжнародних нормативно�правових актів, пов'язаних із забезпе�
ченням права людини на безпечне довкілля. Наведено приклади механізмів державного управління в еко�
логічній сфері. Проаналізовано ідеї вітчизняних та зарубіжних науковців з приводу правового забезпе�
чення екологічної політики.

У сучасних умовах суспільного розвитку серед пріоритетів національних інтересів України особливо
виділяється забезпечення екологічно та техногенно безпечних умов життєдіяльності громадян і суспіль�
ства, збереження і відновлення навколишнього природного середовища. На сьогодні доведено пряму
залежність між забрудненням довкілля і суттєвим погіршенням здоров'я населення, негативними зміна�
ми в його генофонді. В таких умовах актуальність і значимість права громадян на безпечне для життя і
здоров'я навколишнє природне середовище набуває особливої гостроти. Охорона і відновлення довкіл�
ля, як загальної системи життєзабезпечення людини, перетворюється в задачу першорядної важності з точ�
ки зору збереження генофонду народу України, а також перспектив економічного і соціального розвитку.

У роботі встановлено, що на сучасному етапі екологія продовжує перебувати під негативним впливом
виробничої діяльності. Україна не є виключенням з цього правила і намагається вирішувати зазначену
проблему на законодавчому рівні. Однак нормативно�правова база в екологічній сфері потребує кодифікації.

Сучасний стан довкілля в Україні характеризується кризовими явищами. Подібна ситуація зумовлена
довготривалим згубним ставленням по відношенню до ресурсів та природи країни. Народне господар�
ство можна охарактеризувати як деформоване, що виражається в тривалому пріоритеті розвитку небез�
печних для довкілля промислових галузей, а саме — сировинних. Масштабне підвищення уваги до про�
блем екології на межі минулого та нинішнього століть визначають потребу в появі повноцінного підходу
до аналізу правового аспекту екологічної політики.

The article is devoted to topical issues of legal support of public administration in the environmental sphere of
Ukraine, including legal measures, genesis and mechanisms, priority areas of environmental policy, analysis of
legal regulation, legal forms and ways to ensure environmental quality.

The article considers a number of domestic and international regulations related to the human right to a safe
environment. Examples of mechanisms of public administration in the ecological sphere are given. The ideas of
domestic and foreign scientists on the legal support of environmental policy are analyzed.

In modern conditions of social development among the priorities national interests of Ukraine, the provision
of ecologically and technogenically safe living conditions of citizens and society, preservation and restoration
of the surrounding natural environment. To date, there is a direct relationship between environmental pollution
and significant deterioration in public health, negative changes in its gene pool. In such conditions, the relevance
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
На сучасному етапі розвитку суспільства серед основ�

них напрямів політики України постає забезпечення еко�

логічних прав населення держави. Вони полягають у

захисті навколишнього середовища, створенні безпеч�

них екологічних умов життя. Взаємозв'язок між пробле�

мами зі здоров'ям людини та поганим станом екології є

науково обгрунтованим фактом. Подібний стан речей

зумовлює актуальність та важливість дослідження та�

кого питання, як забезпечення громадянських прав на

безпечне довкілля. Охорона і відновлення довкілля, як

загальної системи життєзабезпечення людини, перетво�

рюється в задачу першорядної важливості з точки зору

збереження генофонду народу України, а також перс�

пектив економічного і соціального розвитку.

Серйозний тиск на екологічне середовище в нашій дер�

жаві та в світі загалом продовжується, попри намагання

прогресивної частини соціуму вплинути на цей пресинг. Вод�

ночас у багатьох державах протягом останнього проходять

трансформації в сфері екологічної політики. Прагматизм і

екстенсивне природокористування поступово змінюються

на принципи гармонізації взаємин людини і довкілля, пошу�

ки стратегії стійкого розвитку суспільства і біосфери. Еко�

логія стає сферою політичних інтересів і рішень, а політика

дедалі більше враховує екологічні чинники.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання правового забезпечення державного

управління в екологічній сфері є досить актуальним на

сучасному етапі та має значний інтерес з боку вчених,

правників, філософів, політологів. Так, теоретичні

аспекти правового забезпечення екологічної політики

України, проблематику державного управління в еко�

логічній сфері досліджуються в працях О. Заржицько�

го, В. Андрейцева, А. Качинського, Г. Хміль, А. Геть�

ман, В. Бередіхтіна. Аналіз актуальних проблем еколо�

гічного права України представлений в наукових роз�

робках дослідників М. Краєвої, В. Попова, М. Шульги.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження нормативно�правової

бази екологічної політики в України, аналіз правових

аспектів державного управління в сфері збереження та

and significance of the right of citizens to a safe environment for life and health becomes special severity.
Protection and restoration of the environment, as a general system of human life, is becoming a task of paramount
importance with in terms of preserving the gene pool of the people of Ukraine, as well as prospects for economic
and social development.

It is established in the work that at the present stage the ecology continues to be under the negative influence
of production activity. Ukraine is no exception to this rule and is trying to address this issue at the legislative
level. However, the regulatory framework in the environmental field needs codification.

The current state of the environment in Ukraine is characterized by crisis phenomena. This situation is due to
the long�term destructive attitude towards the resources and nature of the country. The national economy can
be characterized as deformed, which is expressed in the long�term priority of the development of environmentally
dangerous industries, namely — raw materials. The large�scale increase in attention to environmental issues at
the turn of the past and present centuries determines the need for a full�fledged approach to the analysis of the
legal aspect of environmental policy.

Ключові слова: екологія, державне управління, екологічна політика, право на безпечне довкілля, навко�

лишнє середовище.

Key words: ecology, public administration, ecological policy, right to safe environment, environment.

захисту довкілля, визначення основних проблем право�

вого регулювання якості довкілля як стратегічного на�

пряму екологічної політики України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розглядаючи поняття екологічної політики в якості

системи заходів, направлених владою та соціумом на збе�

реження та захист навколишнього середовища, дієвого

синтезу користування екологічними благами та їх охоро�

ною, захисту здоров'я населення держави, варто виділи�

ти два аспекти — нормативний і регуляційний. Норматив�

ний вимір являє собою набір норм. Регуляційний аспект

представляє саму діяльність, спрямовану на захист довкі�

лля. Що стосується основи екологічної політики, то вона

грунтується на Конституції України. Головні принципи заз�

наченого вектору державної політики зазначені в Законі

України "Про охорону навколишнього природного сере�

довища" та статті 3 цього нормативно�правового акту [7,

c. 23]. На основі узагальнення вітчизняного та зарубіжно�

го досвіду формування механізмів вирішення соціальних і

екологічних проблем визначають такі принципи екологіч�

ної політики України у перехідний період:

— пріоритет екології над економікою, поступовий

та поетапний перехід до нових механізмів державного

управління у сфері реалізації екологічної політики;

— відповідність механізму державного управління

у сфері реалізації екологічної політики фактичному ста�

ну розвитку суспільства;

— узагальнення позитивного вітчизняного та зару�

біжного досвіду з метою вирішення екологічних проблем;

— участь держави у фінансуванні екологічних про�

блем;

— забезпечення сталого і невиснажливого приро�

докористування;

— неперервне екологічне виховання, екологічна

освіта й отримання екологічної інформації [1, c. 46].

 Головне місце в питаннях прийняття рішень на рівні

держави посідають центральні органи виконавчої гілки

влади — міністерства та державні комітети. До їх зав�

дань відноситься регулювання користування природни�

ми ресурсами, їх захисту, забезпечення екологічного

обгрунтування необхідності створення проєктів госпо�

дарювання, організація та реалізація освіти в сфері еко�

логії, проведення моніторингів [7, c. 23—24].
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До головних інструментів забезпечення відповідної

політики в державі відносять пільги, податки, норматив�

но�правові акти центральних органів державної влади,

засоби масової інформації. Зазначені інструменти еко�

логічної політики в Україні можна віднести до адмініст�

ративних, правових, інформаційно�освітніх груп. Окре�

мо визначаються основні засоби державного управлін�

ня в екологічній сфері, а саме: заходи охоронного ха�

рактеру, економічна регуляція та мотивування діяльності

в сфері збереження довкілля, заходи примусового та спо�

нукального характеру. Загалом екологічна політика є

окремим вектором управління державою [3, c. 5].

Під поняттям "державне управління" розуміють

діяльність, що є направленою на виконання нормативно�

правових документів завдяки використанню різноманіт�

них засобів впливу на соціальні процеси та їх наслідки.

До об'єкту управління входить переважна частина сфер

життєдіяльності, а визначальним принципом цього виду

діяльності є підпорядкованість. Це зумовлює той факт,

що головним методом управління є державні правові

акти. Державне регулювання передбачає здійснення ком�

плексних заходів у сфері екологічної політики з метою

їх упорядкування, встановлення загальних норм і правил

суспільної поведінки для охорони живої і неживої при�

роди навколишнього середовища, захисту здоров'я та

життя населення, організації та підтримування раціональ�

ного використання і відтворення природних ресурсів. За

умови ефективного функціонування державного регулю�

вання включається потреба прямого втручання держави

та її інституцій у діяльність екологічних структур [7, c. 24].

Станом на сьогодні регіони країни є повноцінним

суб'єктом в системі екологічної політики держави. По�

дібний стан речей зумовлений одним із пунктів Основ�

ного Закону України, згідно з яким устрій держави

включає в себе соборність українських земель, ціліс�

ність централізації та децентралізації в реалізації дер�

жавного управління, гармонічність економічного та сус�

пільного поступу різних частин країни з оглядом на ре�

гіональну специфіку, народні традиції. Звертаючи ува�

гу на сучасний стан довкілля, вагому роль соціальних

взаємин у сфері екології, місце управління екологічною

політикою відводиться органам державної влади. Саме

держава формує вектори політики щодо збереження та

захисту навколишнього середовища як держави зага�

лом, так і її окремих регіонів [8, c. 44—45].

Держава надає органам місцевої влади дієві важелі зад�

ля реалізації екологічної політики. Стаття 13 Конституції

України затверджує тезу про перебування повітря, ресурсів,

землі, природних надр, водоймищ Української держави у

власності народу. Саме за його делегуванням функції влас�

ника виконуються місцевою владою [10]. Місцеві ради ма�

ють більше всього повноважень у сфері регіональної по�

літики охорони довкілля. Це забезпечує нормативно�пра�

вова база. Так, ЗУ "Про місцеве самоврядування", надає

зазначеним органам місцевого самоврядування можливості

створювати цільові програми розвитку регіону з різних пи�

тань, в тому числі й тих, що стосуються навколишнього се�

редовища, розв'язувати проблеми, що стосуються видачі

дозволів на користування надрами регіону, організовувати

захист природних об'єктів місцевого значення, якщо вони

потребують такої охорони, визначати об'єкти екології, що

мають особливу цінність [7, c. 24].

До одних із найголовніших стратегічних завдань

України в 21 столітті відносяться такі, пов'язані з еколо�

гічною сферою:

— захист та оздоровлення екологічних систем дер�

жави;

— забезпечення сталого економічного розвитку;

— захист та збереження об'єктів ландшафту та біології;

— врахування міжнародного досвіду та стандартів

у процесі реалізації державного управління в сфері еко�

логічної політики;

— підвищення рівня відповідальності за дії, спря�

мовані на реалізацію екологічної політики [1, c. 48].

Нове покоління прав людини, яке продовжує фор�

муватися в наш час, включає в себе право людини на

безпечну екологію. Його розвиток відбувається під

впливом як і трансформації законодавчої бази, так і

теоретичних досліджень [3]. Підвищення інтересу до

питань екології з боку вітчизняних науковців почалося

у 1960�х роках, одночасно з прийняттям відповідних

нормативно�правових актів. Прийнятий в 1960 році За�

кон "Про охорону природи Української Радянської Со�

ціалістичної Республіки" тлумачив поняття захисту еко�

логії як комплекс дій, спрямованих на збереження при�

родних багатств, їх розвиток та адекватну експлуата�

цію. Державній охороні та регулюванню використання

на землях Української РСР підлягали: земля, надра,

водні ресурси, ліси, полезахисні й водоохоронні лісові

смуги, зелені насадження, типові ландшафти, курортні

місцевості, рідкісні й визначні природні об'єкти, дер�

жавні заповідники та заказники, фауна, повітря та інші

природні ресурси, що знаходяться в господарському

використанні, а також ті, що не використовуються [4].

Досліджуючи правовий аспект еволюції створення

права на безпечну екологію, варто виділити той факт,

що до 1960�х років поняття екологічного права не мало

юридичної та правової основи. Водночас фундамент за�

конодавчого регулювання майбутнього права на безпеч�

не довкілля, почав закладатися по закінченню Другої

Світової війни [5, c. 17].

Юридичне формування екологічного права почало�

ся з Конференції Організації Об'єднаних Націй, яка

відбулася в столиці Швеції 1972 року [16]. Під час про�

ведення вказаного заходу були визначені та обговорені

питання, що стосувалися права людини на безпечне

довкілля. Внаслідок Стокгольмської конференції Дек�

ларація з навколишнього середовища була прийнята на

міжнародному рівні [7, c. 25].

Внаслідок досліджень правового аспекту сфери

навколишнього середовища наприкінці ХХ ст. науковця�

ми була розроблена концепція раціонального викорис�

тання екологічних багатств, захисту екології. Зазначе�

на дослідницька база знайшла своє відображення в

Законі України "Про охорону навколишнього природ�

ного середовища" від 25 червня 1991 року [5, c. 17].

У 1990�х роках в Україні формувалися шляхи вирі�

шення екологічних проблем на законодавчому рівні.

Вагома роль у цьому питанні приділялася ядерній без�

пеці України. Було зрозуміло, що поступ молодої дер�

жави неможливий без створення складної та ефектив�

ної структури її безпеки. У вирішенні цих завдань особ�

ливо відповідальна роль належить Концепції національ�

ної безпеки України, яка була схвалена Верховною Ра�
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дою України 16 січня 1997 р. [7, c. 26]. Вона визначала

національну безпеку в якості стану безпеки по відно�

шенню до громадян, країни від внутрішніх і зовнішніх

загроз, що є необхідною умовою збереження та при�

множення духовних і матеріальних цінностей. Головни�

ми об'єктами національної безпеки є:

— громадянин — його права і свободи;

— суспільство — його духовні і матеріальні цінності;

— держава — її Політика національної безпеки

здійснюється з метою уникнення чинників, які погіршу�

ють життя людей, знищують потенціал нормального

розвитку країни [9, c. 8—9].

Політика держави в екологічній сфері в контексті

національної безпеки отримує пояснення з огляду на

першочерговість захисту національних інтересів держа�

ви і виконується завдяки реалізації правової бази. Еко�

логічна безпека базується на концепції всеохоплюючої

системи міжнародної (глобальної) безпеки, в якій пер�

ша розглядається як органічна частина і ключовий ком�

понент даної системи [1, c. 48].

Здійснення політики держави, реалізація державного

управління не будуть ефективними без орієнтації на за�

хист екології в якості важливого вектору розвитку держа�

ви. Екологічна безпека є обов'язковим елементом безпе�

ки самої держави. Забезпечення векторів захисту навко�

лишнього середовища гарантує повноцінну життєді�

яльність громадян країни, збереження генофонду нації [14,

c. 17]. В ст. 16 Основного закону України визначено, що

"забезпечення екологічної безпеки і підтримання еколо�

гічної рівноваги на території України, подолання наслідків

Чорнобильської катастрофи — катастрофи планетарно�

го масштабу, збереження генофонду Українського наро�

ду є обов'язком держави" [10]. Суспільна цінність еколо�

гічної безпеки характеризується цілим рядом принципо�

вих особливостей. Серед них — пріоритетність у системі

екологічної політики держави, тобто гарантії екологічної

безпеки повинні перебувати в одному ряду з гарантіями

військової, державної та особистої безпеки, з гарантіями

основних прав та свобод людини. Норми життєзабезпе�

чення в сучасному суспільстві вимагають соціальних га�

рантій мінімуму екологічної безпеки для всіх членів сус�

пільства незалежно від їхнього соціального та матеріаль�

ного становища. Формування системи екологічної безпе�

ки як складової національної та державної безпеки — це

не простий процес, який обумовлюється складністю взає�

модії екологічної безпеки з іншими соціальними цінностя�

ми, необхідність знаходити у кожному конкретному випад�

ку розумний компроміс між екологічною безпекою та

іншими соціальними цінностями [9, c. 9].

Правові приписи стосовно екологічної безпеки, на�

прямів реалізації екологічної політики містяться сьо�

годні як на рівні механізму конституційного, законодав�

чого так і підзаконного нормативно�правового регулю�

вання. Це означає, що екологічна безпека чітко отри�

мала "прописку" правової категорії, а норми, які регла�

ментують відносини щодо її забезпечення, відособлю�

ються у відносно окремий блок законодавства України

як на рівні мети, її завдань, так і механізму правового

забезпечення [13, c. 35].

Згідно з головними векторами екологічної політи�

ки держави, користування природними надрами і забез�

печення екологічної безпеки (затверджено Постановою

Верховної Ради України від 5 березня 1998 р. № 188/

98�ВР) для реалізації державної екологічної політики

визначають три рівні управління: національний, регіо�

нальний, місцевий [15].

До функцій національного рівня управління нале�

жить вирішення таких питань:

— створення законодавчої та методичної основи;

— створення механізмів управління ядерної безпеки;

— формування економічного механізму природо�

користування;

— контроль за природокористуванням та захист

екології від забруднення;

— правове визначення небезпечної для довкілля

праці;

— формування політики щодо НС природного ха�

рактеру та визначення їх зон;

— регулювання використання ресурсів державно�

го значення;

— проведення єдиної науково�технічної політики

щодо охорони, раціонального використання та віднов�

лення природних ресурсів;

— проведення державної політики щодо збережен�

ня біорізноманіття;

— забезпечення екологічної безпеки як складової

національної безпеки;

— дотримання умов міжнародних нормативно�пра�

вових актів у сфері екологічної політики;

— прогнозування екологічних проблем, досліджен�

ня, облік, моніторинг у сфері захисту довкілля;

— реалізації екологічної освіти [1, c. 49].

Реалізація державного управління в екологічній сфері

на рівні регіонів включає в себе моніторинг місцевого при�

родокористування, встановлення нормативів забруднен�

ня екології, забезпечення необхідних експертних аналізів,

забезпечення виконання нормативно�правових актів,

інформаційну політику, розробку програм тощо [7, c. 27].

Прийняття Конституції України стало важливим кро�

ком до забезпечення захисту довкілля. Стаття 16 вка�

зує на те, що саме держава забезпечує екологічну без�

пеку в державі. Згідно зі статтею 15 кожен громадянин

України може отримати інформації про навколишнє се�

редовищ. Стаття 66 Конституції в свою чергу вказує на

відповідальність громадян за нанесення школи навко�

лишньому середовищу своїми діями [10].

Реалізацією державного управління в економічній

сфері займається Міністерство захисту довкілля та при�

родних ресурсів України. Зазначений орган виконавчої

влади відповідає за контроль користування природни�

ми ресурсами, здійснює забезпечення законодавчої

бази в сфері екології [7, c. 28].

Згідно з положеннями ЗУ "Про охорону навколиш�

нього природного середовища" держава гарантує ук�

раїнським громадянам:

— безпечний рівень довкілля;

— право брати участь в ознайомленні з законодав�

чими актами, обговорювати проєкти, що стосуються еко�

логічної сфери, приймати участь в екологічних заходах;

— здійснення загального і спеціального викорис�

тання природних ресурсів;

— можливість створювати суспільні об'єднання,

діяльність яких спрямована на збереження та захист

довкілля;
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— можливість отримання необхідної інформації від

органів влади що стану навколишнього середовища;

— право участі в експертних групах з дослідження

проблем навколишнього середовища

— одержання екологічної освіти;

— можливість звернення до судових органів з при�

воду негативного впливу на екологію [1, c. 51].

Водночас гарантія дотримання екологічних прав зу�

мовлює появу обов'язків, яких громадяни повинні дот�

римуватися. Так, кожен громадянин України повинен

зберігати та захищати навколишнє середовище, адек�

ватно користуватися природними багатствами, дотри�

муватися норм законодавчих актів в екологічній сфері.

Також до обов'язків громадян, згідно зі статтею 12 ви�

щезазначеного закону, відносяться дотримання вста�

новлених вимог до безпеки довкілля, обмежувати ко�

ристування природними ресурсами, своєю діяльністю

не порушувати прав інших громадян в екологічній сфері,

відшкодовувати збитки, що були нанесені навколишнь�

ому середовищу своїми діями [7, c. 28].

Право людей на безпечне навколишнє середовище

реалізовується завдяки гарантіям держави. До них мож�

на віднести організацію заходів державного рівня, ме�

тою яких є збереження довкілля та природних багатств,

проведення відповідними органами виконавчої влади

заходів технічного характеру щодо збереження еко�

логії, дотримання встановлених вимог під час створен�

ня, розташуванні об'єктів господарства, контроль за

виконання вимог, встановлених законодавчими актами

в екологічній сфері, відшкодування збитків, що були

спричинені порушенням встановлених державою вимог

у сфері екологічної політики [9, c. 12].

В структуру державних заходів, які направлені на

забезпечення права людей на безпечне довкілля, вхо�

дять:

— експертизи, контроль і нагляд у галузі охорони

навколишнього природного середовища;

— спеціальні програми;

— екологічна освіта.

Спеціальні програми для екологічної сфери створю�

ються задля реалізації успішної та систематичної робо�

ти з проведення природоохоронних заходів, для без�

пеки навколишнього середовища, грамотного викори�

стання природних багатств. Однією з таких програм

була "Програма формування національної екологічної

мережі України на 2000—2015 рр.", загальнодержавна

Програма поводження з токсичними відходами; за�

гальнодержавна Програма охорони та відтворення дов�

кілля Азовського і Чорного морів [1, c. 61].

ЗУ "Про екологічну експертизу" зазначає, що до

завдання експертних досліджень відноситься поперед�

ження негативного впливу людської життєдіяльності на

довкілля, аналіз рівня впливу господарської діяльності

на навколишнє середовище країни, окремих регіонів.

Значимим елементом правового регулювання держав�

ного управління в екологічній сфері є контроль за без�

пекою довкілля. Він здійснюється на громадському та

державному рівнях [7, c. 30].

Варто зазначити, що тиск на навколишнє середови�

ще не зменшується, що зумовлено підвищенням вироб�

ництва, відсутністю економічних інструментів держав�

ного регулювання та страхового ринку в екологічній

сфері. Запровадження екологічного страхування мог�

ло б стати одним з факторів вирішення нагальних про�

блем в якості елементу економічного механізму, що

забезпечуватиме відшкодування збитків за негативний

вплив на навколишнє середовище. Нині Кабміном ство�

рено законопроєкт, що має на меті забезпечити еколо�

гічне страхування в Україні. В разі його затвердження

подібний вид страхування має стати обов'язковим для

організацій, підприємств діяльність яких впливає на на�

вколишнє середовище [11, c. 124].

Національна безпека держави, згідно з Законом

"Про основи національної безпеки України", отримує

забезпечення грамотною політикою влади, що відобра�

жається в створені програм, концепцій та інших проєктів

у різноманітних сферах життєдіяльності, в тому числі і

в екологічній. Визначені напрями та інструменти забез�

печення національної безпеки зумовлені першочерго�

вістю національних інтересів, потребою актуальних за�

ходів, що мають базуватися на нормативно�правовій

базі [6].

Заходи державного управління, що регулюють еко�

логічну сферу, виражаються в діяльності по створенню

законодавчих актів з екологічної безпеки з боку пред�

ставників органів державної влади. До прикладів таких

заходів можна віднести створення стандартів у галузі

екологічної безпеки, визначення небезпечних еколо�

гічних зон, вироблення нормативної бази із захисту еко�

логії, встановлення екологічних лімітів. Наприклад, у

2000 році було затверджено Перелік організацій, що є

координаторами векторів наукових досліджень та Пріо�

ритетні напрями наукової діяльності. Обидва проєкта

були розроблені завдяки роботі Національної академії

наук України та Міністерства з питань надзвичайних си�

туацій та у справах захисту населення від наслідків Чор�

нобильської катастрофи [2, c. 108].

ВИСНОВКИ
Таким чином, правовий аспект державного управ�

ління в екологічній сфері здійснюється відповідно до

вимог Конституції, законів України, рішень та постанов

Кабінету Міністрів, Указів Президента, екологічних про�

грам, стратегій, концепцій. Національна система за�

безпечення захисту екології являє собою заходи дер�

жавного та регіонального рівня різноманітного харак�

теру, направлені на підтримання балансу між екологіч�

ними системами та навантаженнями на них з боку насе�

лення. Завдання захисту навколишнього середовища

забезпечуються стандартами щодо захисту екології,

нормативно�правовими актами, правилами користуван�

ня природними багатствами. Також державне управлі�

ння в екологічній сфері забезпечується нормативами,

передбаченими Законом України "Про охорону навко�

лишнього природного середовища". Нормативи вста�

новлюють допустимий рівень негативних викидів, допу�

стимі грані негативного впливу на навколишнє середо�

вище. Подібний стан речей дає змогу стверджувати, що

на сучасному етапі екологічна безпека являє собою са�

мостійний вектор національної політики.

Станом на сьогодні державне управління в еко�

логічній сфері України забезпечується складною сис�

темою нормативно�правових актів. Водночас різна юри�

дична сила цих актів призводить до ускладнення їх ко�
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ристуванням та зумовлює суперечності, неузгодженості.

Перебування приписів у значному числі законодавчих

актів призводить до ускладнень під час використання

цих правових норм. З огляду на зазначене твердження,

важливим завданням екологічної політики є кодифіка�

ція нормативно�правових актів у вказаній сфері у виг�

ляді комплексного припису.

Література:

1. Андрєйцев В.І. Екологічне право. К.: Вентурі,

1996. С. 46—61.

2. Анісімова Г.В. Екологічне законодавство Украї�

ни: проблеми кодифікації. Харків, 2008. Вип. 97. С. 108.

3. Білобров Б. Стратегія українського державотво�

рення: соціальні пріоритети. Людина і політика. 2000.

№ 1. С. 5.

4. Васильева М.И. Право граждан СССР на здоро�

вую окружающую среду. URL: https://rusneb.ru/

catalog/000199_000009_000073548/

5. Гетьман А.П. Методологічні засади становлення

правових основ охорони довкілля. Право України. 2011.

№ 2. С. 17.

6. Закон України "Про основи національної безпе�

ки". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964�

15#Text

7. Заржицький О.С. Актуальні проблеми правового

забезпечення екологічної політики України (теоретичні

аспекти). Д.: Національний гірничий університет, 2012.

C. 23 — 30.

8. Заржицький О.С. Правові аспекти регіональної

екологічної політики. Дніпропетровськ: Наука і освіта,

2003. С. 44 — 45.

9. Качинський А.Б., Хміль Г.А. Екологічна безпека

України: аналіз, прогноз, оцінка та державна політика.

К.: НІСД, 1997. С. 8—12.

10. Конституція України. URL: https://zakon.ra�

da.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96�%D0%B2%�

D1%80#Text

11. Краєнова М.В. Компенсація шкоди за екологіч�

ним законодавством України (теоретико�правові аспек�

ти). К.: Видавничо�поліграфічний центр "Київський уні�

верситет". 2008. С. 124.

12. Основні напрями державної політики України у

галузі охорони довкілля, використання природних ре�

сурсів та забезпечення екологічної безпеки. Затверд�

жено Постановою Верховної Ради України від 5 берез�

ня 1998 року № 188/98. URL: https://zakon.ra�

da.gov.ua/laws/show/188/98�%D0%B2%D1%�

80#Text

13. Попов В.К. Наукові основи екологічного зако�

нодавства України. Вісник Академії правових наук Ук�

раїни. 1995. № 4. С. 35—36.

14. Попов В., Шульга М., Шахов В., Розмєтаєв С.

Нові підходи до кодифікації екологічного законодав�

ства України. Право України. 1992. № 3. С. 17.

15. Хёсле В. Философия и экология. URL: https://

filosoff.org/tvorchestvo/filosofiya�i�ekologiya�v�

xyosle/

References:

1. Andreicev, V. I. (1996), Ekolohichne pravo [Environ�

mental law], Ventury, Kyiv, Ukraine, pp. 46—61.

2. Anisimova, H. V. (2008), "Environmental legislation

of Ukraine: codification problems", Problemy zakono�

davchoho rehulyuvannya poryadku rozrobky ta pryynyattya

normatyvno�pravovykh aktiv: tezy dop. ta povidoml.

suchasn. III Mizhnar. nauk.�prakt. konf. [Problems of

legislative regulation of the procedure for development and

adoption of regulations: abstracts add. and messages.

modern III International. scientific�practical conf.], Pravo,

Kharkiv, Ukraine, pp. 120—124.

3. Bilobrov, B. (2000), "Strategy of Ukrainian state

formation: social priorities", Man and politics, vol. 1, p. 5.

4. Vasilieva, M. I. (1990), "The rights citizens of the

USSR to a healthy environment", available at: https://

rusneb.ru/catalog/000199_000009_000073548/ (Acce�

ssed 05 July 2021).

5. Hetman, A. P. (2011), "Methodological bases of

legal bases of environmental protection", Law of Ukraine,

vol. 2, p. 17.

6. Verkhovna Rada of Ukraine (2018), The Law of

Ukraine "On Fundamentals of National Security", available

at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/964�

15#Text (Accessed 05 July 2021).

7. Zarjickii, O. S. (2012), Aktual'ni problemy pravovoho

zabezpechennia ekolohichnoi polityky Ukrainy (teoretychni

aspekty) [Actual problems of support of ecological policy

of Ukraine (theoretical aspects)], National Mining

University, Dnepropetrovsk, Ukraine, pp. 23—30.

8. Zarjickii, O. S. (2003), Pravovi aspekty rehional'noi

ekolohichnoi polityky [Legal aspects of regional environ�

mental policy[, Nauka i osvita, Dnepropetrovsk, Ukraine,

pp. 44—45.

9. Kachinskii, A. B. and Khmil, H. A. (1997), Ekolohi�

chna bezpeka Ukrainy: analiz, prohnoz, otsinka ta

derzhavna polityka [Ecological security of Ukraine:

analisis, forecast, assessment and state policy], NISS,

Kyiv, Ukraine, pp. 8—12.

10. Verkhovna Rada of Ukraine (1996), "The Con�

stitution of Ukraine", available at: https://zakon.ra�

da.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96�%D0%B2%�

D1%80#Text (Accessed 05 July 2021).

11. Kraenova, M. V. (2008), Kompensatsiia shkody za

ekolohichnym zakonodavstvom Ukrainy (teoretyko�

pravovi aspekty) [Compensation for damage under the

environmental legislation of Ukraine (theoretical and legal

aspects)],  Publishing and Printing Center "Kyiv

Univercity", Kyiv, Ukraine. 124.

12. Verkhovna Rada of Ukraine (1998), Resolution "The

main directions of Ukraine's state policy in the field of

environmental protection, use of natural resources and

environmental safety", available at: https://zakon.ra�

da.gov.ua/laws/show/188/98�%D0%B2%D1%�

80#Text (Accessed 05 July 2021).

13. Popov, V. K. (1995), "Scientific bases of ecological

legislation of Ukraine", Bulletin of the Academy of Legal

Sciences of Ukraine, vol. 4, PP. 35—36.

14. Popov, V. Shulga, M. Shakhov, V. and Rozmetaev, S.

(1992), "New approaches to codification of environmental

legislation of Ukraine", Law of Ukraine, vol. 3, p. 17.

15. Hesle, V. (1991), "Philosophy and ecologi.", avai�

lable at: https://filosoff.org/tvorchestvo/filosofiya�i�

ekologiya�v�xyosle/ (Accessed 05 July 2021).

Стаття надійшла до редакції 14.07.2021 р.



Інвестиції: практика та досвід № 15/2021120

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

УДК 343.1

О. В. Ковальчук,
слухач магістратури кафедри управління охороною здоров'я та публічного адміністрування,
Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
ORCID ID: 0000A0001A8922A6927
К. В. Дубич,
д. держ. упр., професор, професор кафедри управління охороною здоров'я та публічного
адміністрування, Національний університет охорони здоров'я України імені П. Л. Шупика
ORCID ID: 0000A0002A3409A8179

ПРОБЛЕМИ РЕФОРМУВАННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ
В МИТНИХ ОРГАНАХ

DOI: 10.32702/2306�6814.2021.15.120

O. Kovalchuk,
Master's student of the Department of Management Health Care and Public Administration,
Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine
K. Dubych,
Doctor of Sciences in Public Administration, Professor of the Department of Healthcare Management
and Public Administration, Shupyk National Healthcare University of Ukraine Kyiv, Ukraine

PROBLEMS OF CIVIL SERVICE REFORM IN CUSTOMS AUTHORITIES

Реформа державної служби є однією з ключових реформ у країнах з перехідною економікою, що
здійснюють комплексні реформи в різних сферах державної політики. Ефективна система державної
служби є ключовою конкурентною силою країни та передумовою європейської інтеграції.

Ефективна діяльність Кабінету Міністрів України, пов'язана з розробкою державної політики у різних
сферах, можлива за умови наявності професійної, підзвітної, ефективної та дієвої системи центральних
органів державного управління. Зменшення адміністративного тягаря державного регулювання, по�
ліпшення якості адміністративних послуг, забезпечення законності та передбачуваності адміністратив�
них дій покращать позицію країни у світових рейтингах конкурентоспроможності. Метою цієї статті є ви�
явлення теоретичних або практичних питань, що потребують вирішення щодо державної служби України
на прикладі митної служби.

Для розвитку митної служби одним із серйозних питань є фінансове забезпечення служби та соціальні
проблеми особового складу. Без цих складових неможливо запроваджувати модернізацію і реформи.
Розвиток інфраструктури, технічне оснащення і впровадження інноваційних проєктів є одним з основних
і ключових напрямів реформи митної служби. За відсутності відповідної інфраструктури та соціального
забезпечення особового складу створити чесну, прозору і безкорупційну митницю неможливо.

Вирішення проблем, що існують в системі державної служби України, стало просто необхідно в сучас�
ному суспільстві. Одним із завдань проведення в країні реформи органів державної влади є усунення
суперечностей та прогалин в законодавстві України про державну службу з метою вдосконалення систе�
ми державного управління, встановлення правового становища державних службовців, підвищення ав�
торитету державної служби тощо.

На прикладі митної служби України проаналізовано основні перешкоди формування дієвої державної
служби, зокрема недотримання принципів стабільності, законності, соціальної справедливості, систем�
ності тощо. Визначено деякі правові колізії щодо проходження державної служби у митних органах.

Civil service reform is one of the key reforms in transition economies, implementing comprehensive reforms
in various areas of public policy. An effective civil service system is a key competitive force in the country and a
prerequisite for European integration.

Effective activities of the Cabinet of Ministers of Ukraine related to the development of public policy in various
areas are possible provided that there is a professional, accountable, efficient and effective system of central
government. Reducing the administrative burden of government regulation, improving the quality of
administrative services, ensuring the legality and predictability of administrative actions will improve the country's
position in global competitiveness rankings. The purpose of this article is to identify theoretical or practical
issues that need to be addressed in the civil service of Ukraine on the example of the customs service.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Попри дестабілізуючі дії Росії, конфлікт на сході та

спалах пандемії коронавірусу, Україна продовжує до�

сягати прогресу на своєму шляху реформ державної

служби, зокрема й у митній сфері. Угода про асоціацію

між Україною, з однієї сторони, та Європейським Со�

юзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії

і їхніми державами�членами, з іншої сторони, визначає

основні вектори реформування митної служби. Проте

політична нестабільність, зміна урядів, відсутність сис�

темного бачення здійснення необхідних змін зводить

нанівець будь�які концептуальні підходи до реформу�

вання державної служби у митних органах. Так, у 2012 році

набрав чинності новий Митний кодекс України, де у главі

79 чітко окреслено питання проходження державної

служби у митних органах. Проте з 2012 року централь�

ний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію

державної політики у сфері державної митної справи

було неодноразово реорганізовано, що змінило кон�

цепт реформування, й лише наприкінці 2018 року було

відновлено функціонування Державної митної служби

України із значно зменшеним функціоналом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Державна служба з'явилася і існує там, де існує дер�

жава. Це основа державної влади та правовий механізм

управління суспільством. У багатьох розвинених країнах

світу державна служба є одним із ключових елементів

системи державного управління, ефективне функціону�

вання якого забезпечує дотримання конституційних прав

і свобод громадян, послідовний та стійкий розвиток краї�

ни. Це джерело регулювання більшості соціальних про�

блем, і вона варіюється залежно від соціального та еко�

номічного рівня кожної країни, їх режиму та форм уп�

равління. Без державної служби неможливо реалізува�

ти різні завдання та функції, покладені на державу, роз�

винені країни просто втратять правові механізми для уп�

равління ним і не зможе існувати стабільно [1].

Створення ефективного та дієвого механізму дер�

жавного контролю є пріоритетним завданням для будь�

якої країни світу. Таким чином, у 1991 році, після про�

голошення незалежності України, наше суспільство та�

One of the serious issues for the development of the customs service is the financial support of the service
and the social problems of the personnel. Without these components, it is impossible to implement modernization
and reforms. Infrastructure development, technical equipment and implementation of innovative projects is
one of the main and key areas of customs service reform. In the absence of appropriate infrastructure and
social security for personnel, it is impossible to create fair, transparent and non�corrupt customs.

Solving the problems that exist in the civil service of Ukraine has become simply necessary in modern society.
One of the tasks of the reform of public authorities in the country is to eliminate contradictions and gaps in the
legislation of Ukraine on civil service in order to improve the system of public administration, establish the legal
status of civil servants, increase the authority of the civil service and more.

On the example of the Customs Service of Ukraine, the main obstacles to the formation of an effective civil
service are analyzed, in particular, non�compliance with the principles of stability, legality, social justice,
systematization, etc. Some legal conflicts regarding the civil service in the customs authorities have been
identified.

Ключові слова: державна служба, державне управління, реформування державної служби, митні орга�

ни, Держмитслужба.

Key words: civil service, public administration, civil service reform, customs authorities, State Customs Service.

кож порушило питання про пошук оптимальної політич�

ної, правової та управлінської моделі державного бу�

дівництва.

Характерною особливістю сучасного етапу розвит�

ку державної служби в Україні є наявність реформа�

торських ініціатив і змін, спрямованих на забезпечення

її якісного функціонування. Реформування державної

служби є одним з напрямів реформи державного управ�

ління, що визначено в Україні у концептуальних доку�

ментах. Так, 18 грудня 2018 року Кабінет Міністрів Ук�

раїни затвердив нову редакцію Стратегії реформування

державного управління України на період до 2021 року

(далі — Стратегія) та план заходів з її реалізації на

2019—2021 роки розпорядженням від № 1102�р., яка

вже 21 липня 2021 року вона була актуалізована на пе�

ріод до 2025 року (розпорядження Кабінету Міністрів

України "Деякі питання реформування державного

управління України", ще не оприлюднено) та затверд�

жено план заходів з її реалізації. У Стратегії серед ос�

новних проблем державної служби відзначено від�

сутність централізованої бази даних державних служ�

бовців, що ускладнює облік та запровадження сучас�

них практик управління персоналом; складність

звільнення (й як недопустити свавілля у цьому так й як

звільнити неефективних посадових осіб); формальність

визначення посадових обов'язків; відсутність методи�

ки проведення оцінки та системи класифікації посад, що

створює дисбаланс в оплаті праці; відсутність мотива�

ційної ролі матеріального стимулювання; немож�

ливість/непотрібність прямого копіювання моделей

державної служби тощо.

Про це ж також відзначали не лише урядовці, а й у

наукових дослідженнях. Так, Є. Грайнер [2] досліджу�

вав проблемні питання реформування державної служ�

би в контексті суспільних та державних перетворень су�

часного етапу розвитку України та дійшов висновку про

доцільність формування візії системи державної служ�

би в Україні та відштовхуючись від неї удосконалити

систему управління державною службою, нормативно�

го регулювання питань державної служби, закріпити

єдині стандарти якості державної служби.

Н.Т. Гончарук [3] визначив проблеми модернізації

державної служби та управління людськими ресурсами
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в Україні, при цьому розкрив основні складові елемен�

ти реформи, що забезпечують модернізацію державної

служби й управління людськими ресурсами.

Виконання державними службовцями завдань та

функцій держави на професійній основі повинно суп�

роводжуватися стабільністю відносин державної служ�

би, бездоганністю та ефективністю адміністративної

діяльності, її незалежністю від можливих політичних

змін [4].

Не є винятком й митна служба. Г.О. Шамборовсь�

кий у [5] оцінив здійснення реформування української

митної служби в рамках Угоди про асоціацію та ство�

рення зони вільної торгівлі між Україною та Європейсь�

ким Союзом та дійшов висновку про те, що зобов'язан�

ня виконані частково, насамперед, через відсутність або

неузгодженість законодавчих актів.

За результатами проведеного ретроспективно�ком�

паративного аналізу побудови організаційних структур

управління митними органами України протягом 1991—

2019 рр. було виявлено, що весь цей час в Україні відбу�

вається перманентний процес реформування системи

управління митними органами, що в цілому негативно

відбивається на ефективності та результативності

здійснення митної справи [6].

А. Мазалов у [7] відзначає серед проблем рефор�

мування державної служби у митних органах: популізм

псевдореформаторів, неконструктивна критика методів

реформи, саботаж запровадження реальних механізмів

оновлення митної системи. Про недоцільність здійснен�

ня реформування митної системи України у випадку,

якщо її метою є винятково збільшення доходів до дер�

жавного бюджету чи вирішення питань політичного ха�

рактеру відзначали у [8] В.В. Ченцов та А.В. Мазур.

Л.М. Дорофеєва підкреслює, що не варто експери�

ментувати з такою важливою для країни інституцією, а

навпаки, застосовувати виважені і науково обгрунтовані

підходи на основі формування Концепції реформуван�

ня митних органів України [9].

Неодноразово питання реформ у митній сфері

піднімав уряд, особливо відзначимо початок 2016 року,

коли, вказуючи це як орієнтир для МВФ, доцільним

вважали віддати найкорумпованіші митниці на аут�

сорсінг [10]. Мінлива позиція уряду та відсутність комп�

лексного розвитку митної справи значно вплинула саме

на митну службу, яка до 2013 року вважалась зразко�

вою, працювала відповідно до прийнятих концепцій. Так,

митну службу об'єднували з податковою у вигляді єди�

ного профільного департаменту, створювали міжрегіо�

нальну митницю, постійно здійснюючи реорганізації те�

риторіальних органів митної служби, а наразі перево�

дячи її у формат єдиної юридичної особи. Отже, рефор�

мування митної служби повинно призводити до систем�

ного, руйнуючого впливу на тіньову економіку та коруп�

цію у цій сфері, забезпечувати виконання завдань, по�

кладених на митні органи, проте створює хаос у інсти�

туції, яка наповнює державний бюджет та є складовою

економічної безпеки.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є виявлення теоретичних або практич�

них питань, що потребують вирішення щодо державної

служби України на прикладі митної служби.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Простежуючи історію створення і функціонування

інституту державної служби, можна зробити висновок, що

процес реформування є постійною складовою її розвит�

ку. Історія державної служби — це безперервний пошук її

найбільш ефективної і доцільної моделі. З одного боку,

це є цілком зрозумілим, оскільки еволюція поглядів, дис�

курсів і розуміння — це завжди тривалий процес. Однак,

з іншого боку, ефективність державної служби значною

мірою залежить від реалізації такого принципу держав�

но�управлінської діяльності як стабільність, яка виражаєть�

ся передусім у стійкості професійного положення держав�

них службовців, їх незалежності від політичних змін, на�

ступності традицій і підходів до організації діяльності.

З огляду на значення принципу стабільності для

організації і функціонування державної служби, вважає�

мо обов'язковим його дотримання/забезпечення,

оскільки він законодавчо визначений (як і принципу

політичної нейтральності) в системі принципів держав�

ної служби (рис. 1).

Це положення має стратегічне значення для розвитку

державної служби, в т. ч. й у митній сфері, особливо, маю�

чи на увазі той факт, що орієнтиром (або бажаної модел�

лю) на цьому шляху є створення професійної, стабільної,

політично нейтральної та підзвітної суспільству державної

служби, чуйно реагує на всі зміни в суспільстві, його вимоги

і потреби. При цьому вирішальне значення для досягнення

намічених цілей має забезпечення, з одного боку, високої

лояльності громадян до державних органів, довіри до них,

сприйняття і підтримки реформ, що відбуваються, а з іншо�

го боку, лояльності їх власного персоналу, його готовність

і здатність працювати в умовах, що змінюються.

Проте, як уже вище зазначалося, митна служба

дійсно стала об'єктом експериментів, змінилася не лише

зовнішня конфігурація (від статусу центрального орга�

ну виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і

координується Кабінетом Міністрів України через

Міністра фінансів з правом законодавчої ініціативи до

повної втрати автономності у 2013—2018 роках та від�

новленням у грудні 2018 року з дещо зменшеними по�

вноваженнями), а також й внутрішня (у 2019—2021 роках

відбувається постійна реорганізація як центрального апа�

рату, так й її територіальних органів, а з 01.07.2021 року

взагалі робота у форматі єдиної юридичної особи; на

офіційному сайті майже відсутня інформація про харак�

теристики роботи департаментів, митниць тощо).

Турбулентність спостерігається й у засадах, що виз�

начають напрями розвитку митної системи. Зокрема,

Концептуальні напрями реформування системи органів,

що реалізують державну податкову та митну політику

були затверджені розпорядженням КМУ від 27 грудня

2018 р. № 1101�р, проте вони були спрямовані на зав�

дання, встановлені на період до 2020 року. Відповідно

до вищенаведеного документу 5 липня 2019 року розпо�

рядженням КМУ № 542�р було затверджено план заходів

щодо реалізації концептуальних напрямів реформуван�

ня системи органів, що реалізують державну митну полі�

тику, який вже 13 травня 2020 року втратив чинність за

розпорядженням КМУ № 569�р. Щороку Держмитслуж�

ба розробляє план діяльності, що затверджується

Мінфіном. Отже, стратегічні орієнтири розвитку митної

служби наразі відсутні, хоча деякі орієнтири вже вста�
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новлені Національною економічною стратегією на період

до 2030 року, затвердженою постановою КМУ від 03 бе�

резня 2021 р. № 179 та оприлюднювалися різні концепції

реформування від різних організацій та Мінфіну.

Виходячи з вищенаведеного підходу, ефективність

функціонування інституту державної служби необхідно

розглядати в двох взаємопов'язаних площинах: з одно�

го боку — якості і ефективності роботи державних

органів з точки зору виконання зовнішніх функцій/зав�

дань, якості адміністративних послуг, а з іншого — задо�

волення цілей і потреб персоналу цих органів, створення

умов для його професійної самореалізації, розвитку та

використання. Вважаємо, що без усвідомлення, обліку

та реального забезпечення (правового, організаційного,

соціального тощо) взаємозв'язку цих двох складових

досягнення цілей будь�яких реформ (у цьому випадку

державної служби) не представляється можливим.

Отже, споживачем митного адміністрування поряд

з фізичними та юридичними особами (зовнішні спожи�

вачі) є й їх власний персонал (внутрішні споживачі). Між

цими складовими існує тісний взаємозв'язок: якість мит�

ного адміністрування, якісне виконання посадових обо�

в'язків безпосередньо залежить від рішення завдань

кадрового забезпечення митної служби.

У зв'язку з цим об'єктивною потребою стає закріп�

лення на рівні нормативно�правових актів чи змін до них,

мети і завдань діяльності в сфері кадрового забезпе�

чення державної, зокрема митної служби, сутності та

основних напрямів кадрової політики, компетенції

суб'єктів управління персоналом в системі управління

митною службою, механізму їх взаємодії.

Наразі пандемія змінила звичний порядок функціо�

нування всіх суб'єктів, у т.ч. й центральних органів вико�

навчої влади, що викликало виникнення нового форма�

ту роботи посадових осіб — віддаленої роботи. Тому

адаптація умов роботи державних службовців, а також

невирішені досі питання (реформа оплати праці на основі

класифікації посад відповідно до рекомендацій SIGMA,

активна робота в HRMIS, розвиток системи професійно�

го навчання тощо) залишаються ключовими завданнями

НАДС. На відміну від праці керівників і фахівців органів

управління в недержавному секторі економіки праця дер�

жавних службовців недооцінена. Передбачена законо�

давством, невелика диференціація в оплаті праці держав�

них службовців, недостат�

ньо стимулює ефективність

їх службової діяльності.

Така різниця в розмірах оп�

лати праці між державними

службовцями та працівни�

ками недержавного секто�

ра економіки ускладнює за�

лучення на державну служ�

бу кваліфікованих фахівців

і керівників, що призводить

до відтоку державних служ�

бовців в недержавний сек�

тор економіки.

Водночас в Україні

продовжується формуван�

ня негативного іміджу про�

ходження служби у митних

органах. Зокрема, працівники, здійснюючи роботу у

доволі важких умовах (постійної зміни структури, кері�

вництва, навантаження, реорганізації, та умовах, недо�

статнього облаштування робочих приміщень та місць

тощо) є доволі соціально незахищеними. Це при тому,

що особовий склад має, по своїй діяльності, доступ до

секретної інформації, має специфічні знання і навички,

які можуть бути спрямовані як на благо держави, так і

проти нього, де, крім цього, є небезпека для життя і здо�

ров'я, існують ще й корупційні ризики, при низькій за�

робітній платі, на рівні некваліфікованого персоналу

суб'єктів господарювання, невпевненістю в завтрашньо�

му дні, через постійне реформування з погрозами пони�

ження і звільнень, навіть коли немає стягнень і зауважень

до роботи. За таких умов співробітник за першої нагоди

розкриє інформацію, навчить методиці приховування або

недотримання законодавства, оскільки в умовах функ�

ціонування митної служби питання кар'єри, професійно�

го зростання без корупційних дій неможливі.

Так, Міністерство фінансів спільно з Держмитслуж�

бою, Національним агентством з питань державної

служби за сприяння Посольства США та представницт�

ва Міжнародної організації з міграції в Україні органі�

зували та провели тестування працівників територіаль�

них підрозділів митної служби з питань кваліфікації та

благонадійності. Добропорядність повинна була стати

своєрідним індикатором антикорупційної резистент�

ності посадової особи митного органу. Актуальним при

цьому є перевірка відповідності рівня життя, задекла�

рованим доходам, вивчення і оцінка повноти та досто�

вірності внесення даних в декларацію, перевірка наяв�

ності корупційних аспектів у професійній діяльності

тощо. Однак воно за невідомих причин стосувалося

лише посадових осіб митної служби й не передбачено

законодавчо, аналогічно як й переведення працівників

на контрактну форму роботи. При цьому за повідомлен�

нями Держмитслужби саме контракт дозволить пере�

віряти працівників на поліграфі, застосування якого не

регламентовано жодним нормативно�правовим актом,

що регулює сферу державного управління. Проте згідно

з пп. 3 Порядку укладення контрактів про проходження

державної служби, затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 494: "під час

укладання контракту не допускається звуження обсягу

Основні принципи державної служби 

- критерії переходу на нижчу посаду та 
припинення державної служби чіткі та 
зрозумілі; 
- прямий або опосередкований політичний 
вплив на вищі керівні посади на державній 
службі виключено; 
- система оплати праці державних службовців 
базується на класифікації робочих місць і є 
одночасно справедливою та прозорою; 
- державна служба є стабільною 
 

- сфера державної служби є відповідною, 
чіткою та застосовною на практиці; 
- визначена та застосовується на практиці 
політична та законодавча база професійної та 
чітко регламентованої державної служби; 
- відбір та призначення на посади державної 
служби базується на досягненнях та 
досягненнях та однаковому ставленні до 
кандидатів на всіх етапах процесу 
 

Рис. 1.  Особливості, покладені в основу державної служби України
за принципами SIGMA

Джерело: складено авторами за Законом України "Про державну службу".
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прав особи, визначених законодавством з питань держав�

ної служби та законодавством про працю, в частині, вре�

гульованій Законом України "Про державну службу"".

Також відповідно до офіційного роз'яснення НАДС

щодо контрактної основи проходження державної

служби [11] керівники центральних органів виконавчої

влади мають право зі своїми працівниками заключати

контракти, але кількість таких осіб не має перевищува�

ти 7% від загальної чисельності службовців та має роз�

повсюджуватись на осіб, характер роботи яких носить

не постійний, а лише тимчасовий характер. Проте така

норма відсутня у Митному кодексі України, що супере�

чить нормам Закону України "Про державну службу".

Іншою правовою колізією при цьому є й те, що ст. 3

п. 3. пп. 17 встановлено, що дія Закону України "Про

державну службу" не поширюється на працівників інших

органів, яким присвоюються спеціальні звання". Так,

відповідно до ст. Митного кодексу України визначено

питань отримання спеціальних звань посадових осіб

митних органів, а у ст. 569 того ж кодексу: ".. Посадові

особи митних органів є державними службовцями".

Отже, посадові особи є державними службовцями, на

яких не поширюється дія закону про державну службу,

оскільки їм присвоюються спеціальні звання.

Соціальні гарантії, що стимулюють працівника до

професійного росту відсутні, а також обіцяного зрос�

тання заробітної плати так й не відбулося (проєкт по�

станови Кабінету Міністрів України "Про деякі питання

оплати посадових осіб та працівників митних органів",

не була прийнята), як й здійснення доплат до заробіт�

ної плати посадовим особам митних органів, які безпо�

середньо здійснюють митний контроль та митне офор�

млення товарів у пунктах пропуску через державний

кордон України, у місцях митного оформлення товарів

на митній території України та мають безпосередній

контакт з громадянами, іноземцями, перевізниками, а

також з іноземними товарами під час їх фізичного огля�

ду, чим піддають ризику своє життя і здоров'я, та своїх

сімей (відповідна постанова була скасована).

Так, 9 червня 2021 року Уряд із держбюджету за ра�

хунок коштів, передбачених за програмою "Заходи, по�

в'язані з боротьбою з гострою респіраторною хворобою

COVID�19, спричиненою коронавірусом SARS�CoV�2, та її

наслідками" (постанова Кабміну № 588) виділив для

здійснення доплати працівникам Міністерству внутрішніх

справ, Державній прикордонній службі, Нацгвардії, ДСНС

та Нацполіції. Проте Держмитслужба у періоді карантину

не отримувала подібних асигнувань. Про дискримінацію

працівників митних органів говорить й той факт, що Дер�

жмитслужба не була включена в перелік пріоритетних дер�

жорганів для здійснення вакцинації. Це відбулося лише

після втручань певних осіб, народних депутатів тощо.

Отже, для розвитку митної служби одним із серйоз�

них питань є фінансове забезпечення служби та соці�

альні проблеми особового складу. Без цих складових

неможливо запроваджувати модернізацію і реформи.

Розвиток інфраструктури, технічне оснащення і впро�

вадження інноваційних проєктів є одним з основних і

ключових напрямів реформи митної служби. За відсут�

ності відповідної інфраструктури та соціального забез�

печення особового складу створити чесну, прозору і

безкорупційну митницю неможливо. Тому для вирішен�

ня питання фінансування служби, незалежно від дер�

жавного бюджету, як варіант пропонують надання са�

мостійного використання певних надходжень централь�

ним органом виконавчої влади.

Одним із загальноприйнятих принципів державно�

го управління в демократичних країнах, а також запо�

рукою створення адміністративної системи, здатної

ефективно діяти в умовах політичних змін, є розмежу�

вання політичних та адміністративних функцій. Надмірна

залежність державної служби від політичної ситуації

несе в собі ризик нестабільності, знижує якість послуг,

що надаються. Саме тому диференціація статусів ка�

р'єрних і політичних службовців є однією з основних за�

дач реформи державної служби.

Важливим елементом створення професійної та ста�

більної державної служби є забезпечення надходження

на державну службу та просування по ній на основі таких

принципів як політична нейтральність, врахування досві�

ду, компетентності і досягнень. Мається на увазі, що пови�

нен бути створений такий механізм, який би гарантував,

що призначення на державну службу в митних органах та

просування по ній відповідають цим принципам. Однак, на

жаль, сучасні реалії ще далекі від названих вище базових

принципів. Так, лише за період 2018—2021 років вже 5

осіб очолювало митну службу, призначених у різний

спосіб. Та й права голови Держмитслужби значно менші

від подібної посади, зокрема до прикладу голови Держав�

ної податкової служби, що потребуватиме внесення змін

до постанови Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019

р. № 227. За останні роки ініціаторами реформування мит�

ниці виступали: народні депутати (2016), Міністерство

фінансів України (2017), Державна митна служба (2019),

Офіс простих рішень і результатів (2020), МВФ тощо.

Митна служба України часто звинувачується в корупції.

Певною мірою це відповідає дійсному стану речей. Такі

уявлення негативно позначаються на інвестиційному

кліматі та міжнародній торгівлі будь�якої країни, що підпа�

ла під підозру. Корупція обмежує зовнішньоторговельну

конкурентоспроможність держави, різко знижує його при�

вабливість для капіталовкладень місцевих і зарубіжних

компаній і скорочує потенціал економічного зростання.

Закиди в корупції, нерідко висловлюються на адре�

су національної митної адміністрації, які не можна відки�

дати як зовсім безпідставні, бо сам характер їх діяльності

наділяє посадових осіб великою владою і повноважен�

нями самостійно приймати багато рішень, що впливають

на величину митних платежів, що надходять з фізичних

та юридичних осіб, або що стосуються пропуску товару

через держкордон. Високі тарифи і заплутана процеду�

ра оформлення розширюють поле для подібних непоряд�

них діянь. Той факт, що праця багатьох співробітників

митниць низькооплачувана, лише посилює проблему.

Правила, що не допускають двоякого і широкого

тлумачення і містять механізми суворої підзвітності,

звужують можливості, зменшують спокуси і пожвавлю�

ють спонукальні мотиви для корупції.

Одночасно з поліпшенням в області торгової політики

слід в першу чергу ввести такі форми митного оформ�

лення вантажів, які майже повністю виключали б особисті

контакти митників і представників торгуючих компаній і

суттєво обмежували б владу посадових осіб. Крім того,

забезпечуючи гідну матеріальну винагороду, підвищую�
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чи ймовірність викриття порушень законів і правил, по�

силюючи органи, що гарантують всебічне розслідування

і подальше покарання винних у корупції, уряд сприяв б

насадженню в митних органах духу чесності і порядності.

 На думку більшості керівників митних служб, коруп�

ція отримала нині настільки широке поширення, що для

боротьби з нею потрібні особливі зусилля. Такого по�

гляду дотримуються члени Всесвітньої митної органі�

зації, і вони знайшли відображення в Переглянутій

Арушскій декларації про сумлінність митних служб. Як

показує практика, при втіленні в життя ключових поло�

жень Арушскої декларації починати рекомендується з

глибокого аналізу ситуації, що склалася з метою вияв�

лення головних недоліків, що сприяють корупції і реа�

лістичного визначення пріоритетів, які слід враховува�

ти при складанні програми усунення вразливих місць і

дефектів — цієї складової частини спільних зусиль щодо

реформування митних служб.

Прагнучи до прийнятного балансу між полегшенням

умов міжнародного товарообміну і неухильним дотри�

манням своїх контрольно�регулюючих обов'язків, ке�

рівництво митних органів має відмовлятися від традицій�

них, шаблонних перевірок на прикордонних пропускних

пунктах та сповідувати принцип зосередження зусиль на

найбільш небезпечних порушеннях важливих питаннях,

причому вдається це не завжди однаково добре.

Коли говорять про небезпеки, що підстерігають

будь�яку організацію, то звичайно мають на увазі якісь

події і дії, які можуть не дозволити їй виконати своє зав�

дання або досягти поставленої мети. Проблеми, з яки�

ми стикаються митники, виключають порушення вста�

новлених приписів і створення перешкод швидкому пе�

реміщенню вантажів через кордон. Митним службам, як

і будь�який інший організації, доводиться постійно бо�

ротися з небезпечними тенденціями, і вони роблять це,

намагаючись якомога менше заважати законному това�

рообігу. Тут не обійтися без розумного компромісу між

обома напрямками діяльності. Занадто великий акцент

на одному з них неодмінно негативно позначиться на

іншому. Тому митним органам, що здійснюють свої за�

ходи, необхідно враховувати цю обставину. Митні про�

цедури зазвичай передбачають такі дії, як ідентифіка�

ція, аналіз, оцінка і зведення до мінімуму порушень, які

могли б перешкодити митникам виконати поставлені

перед ними завдання.

Державна служба є основою державного управлін�

ня, саме тому модернізація державної служби та управ�

ління людськими ресурсами, створення професійної

державної служби є надзвичайно важливим для нашої

країни на сучасному етапі розвитку. Слід зазначити, що

необхідність реформування та модернізації державної

служби та управління людськими ресурсами була зумов�

лена недостатньою здатністю ефективно виконувати

свої зобов'язання перед суспільством, громадянами

України, низькою якістю як державної служби, так і

якістю наданих державних послуг громадянам України.

Так, згідно з рейтингом Глобального індексу кон�

курентоспроможності 2019 рік Україна посідає 85 місце

серед 141 країни та 132 місце за показником "державні

установи /інституції". За всі роки Україна, беручи участь

у рейтингу, не піднімалася вище 68�го місця зі 125 країн

у 2005 р. Низька позиція України у рейтингах світової

конкурентоспроможності пов'язана з поточною ситуа�

цією в управлінні державним апаратом, що призводить

до недостатнього управління людськими ресурсами на

державній службі [13]. Через пандемію у 2020 році WEF

припинило складання рейтингів глобального Індексу

конкурентоспроможності.

Існують і інші проблеми, пов'язані з необхідності

реформування державної служби України. До таких

проблем можна віднести: недостатню правову регламен�

тацію діяльності державних органів, слабкий контроль

з боку громадянського суспільства. Колишні норми мо�

ралі та ідеологічного впливу практично втратили свою

силу. Вони регулювали поведінку працівників органів

державної влади та управління і служили бар'єром на

шляху зловживань, корупції, свавілля в цих органах.

Для подолання зазначених негативних тенденцій

визнано за необхідне забезпечити вирішення таких про�

блем державної служби:

— наявність протиріч і прогалин в законодавстві

України про державну службу;

 — слабке використання сучасних технологій дер�

жавного управління, в тому числі відповідають завдан�

ню реалізації масштабних державних програм і проєктів;

— низька ефективність правових і організаційних

заходів контролю діяльності державних органів з боку

громадянського суспільства;

— недостатня ефективність кадрової політики у

сфері державної служби;

 — збереження консервативної системи підготовки

та професійного розвитку державних службовців;

 — недостатня ресурсна забезпеченість державної

служби.

Всі ці проблеми тісно пов'язані між собою і не мо�

жуть бути вирішені окремо.

ВИСНОВКИ
Викладені основні проблеми національної держав�

ної служби не сприяють адаптації до сучасних викликів

та змін, що відбуваються в суспільстві. Мінімізація впли�

ву суб'єктивних факторів дозволяє забезпечити макси�

мальну прозорість кадрової політики в процесі підбору

персоналу. Перехід до моделі кар'єри державної служ�

би створить умови для професійного зростання, ста�

більності персоналу та його соціального та правового

захисту. Варто запровадити на державній службі пози�

тивні елементи міжнародного досвіду, такі як розподіл

державних службовців на політичних та адміністратив�

них, меритократичних засадах, застосування можливо�

стей "електронного уряду". Важливо поєднувати націо�

нальні традиції та практики розвинених європейських

країн.

Реформування державної служби, зокрема й у мит�

них органах, потребує перегляду законодавчих норм та

повинно: грунтуватися на демократичних нормах і прин�

ципах прав людини і верховенства закону; розробляти�

ся з дотриманням принципів "доброго" (good gover�

nance) управління; реалізовуватися через прозорі про�

цеси і заходи, спрямовані на підвищення інституційної і

людського потенціалів, необхідних для ефективного

функціонування державної служби. А з митної служби

варто вивести корупційне клеймо найбільшого "зла"

серед органів держуправління.
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EXPERIENCE OF ANTI�CORRUPTION POLICY IMPLEMENTATION IN AZERBAIJAN: LESSONS
FOR MODERN UKRAINE

У статті оприлюднено результати вивчення, аналізу та узагальнення досвіду реалізації анти�
корупційної політики в Азербайджані і визначено можливі складові його запровадження в су�
часній Україні. На прикладі Азербайджанської Республіки розкрито явище корупції з позиції
його соціально�психологічної складової. Охарактеризовано корупційну ситуацію та антикоруп�
ційну політику в Азербайджані. Надано характеристику результатам щорічного дослідження
Міжнародної антикорупційної організації Transparency International "Індекс сприйняття корупції"
(Corruption Perceptions Index) у 2020 році для України та Азербайджану. Наведено універсальні
рекомендації Transparency International у боротьбі із корупцією для країн світу. Обгрунтовано
актуальність вивчення та компонентного застосовування у реалії сучасної України практики
діяльності державного агентства з питань обслуговування громадян та соціальних інновацій при
Президентові Азербайджанської Республіки — "ASAN" — Азербайджанська мережа обслугову�
вання та оцінки. Розкрито історію створення, місію, мету, завдання, принципи та напрями діяль�
ності і функціонування структури "ASAN" у питаннях боротьби із корупцією. Висвітлено діяльність
таких центрів, як "Служба ASAN" та "Комунальні послуги ASAN". Приведено табличне виражен�
ня структури державного агентства з питань обслуговування громадян та соціальних інновацій
при Президентові Азербайджанської Республіки. Описано послуги, що здійснює служба "ASAN",
серед яких: мобільна служба "ASAN"; поїзд "ASAN"; "ASAN" Communal"; портал "ASAN" Viza";
"Call�Центр"; "Онлайн�черга"; "Самообслуговування", "Банк ідей". На основі аналізу азербай�
джанського антикорупційного досвіду визначено основоположні чинники результативної та
ефективної боротьби з корупцією. Запропоновано перелік антикорупційних заходів організа�
ційно�правового характеру, що можуть бути доречними у використанні Україною на сучасному
етапі її розвитку.

The article substantiates the need to study the experience of anti�corruption policy in Azerbaijan
for modern Ukraine. An analysis of recent research and publications. The paper presents the results
of studying the experience of anti�corruption policy in Azerbaijan and identifies possible components
of its implementation in modern Ukraine. On the example of the Republic of Azerbaijan, the
phenomenon of corruption from the standpoint of its socio�psychological component is revealed.
The corruption situation and anti�corruption policy in Azerbaijan are described. The results of the
annual study of the International Anti�Corruption Organization Transparency International "Corruption
Perceptions Index" in 2020 for Ukraine and Azerbaijan are described. The universal recommendations
of Transparency International in the fight against corruption are given. The relevance of the study
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ У
ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ

З урахуванням внутрішньої сутності сучасного ба�

гатосферного та глобалізаційного явища корупції, що

полягає у наявності, в якості складової, психологічно�

людського чинника, можемо стверджувати, що сьогодні

ні одна країна світу, навіть найрозвинутіша, не може

абсолютно повністю подолати корупцію, викорінити її

прояви, причини та умови виникнення, існування і роз�

повсюдження. Жодна соціально�політична, економічна

та інша система апріорі не є і не може бути повністю

вільною від фактичної або потенційної корупції. Явище

корупції, її ознаки можуть латентно існувати тривалий

час, навіть у розвинутих демократіях та країнах з відкри�

тою ринковою економікою.

У сучасній українській державі корупція виступає

однією із архіактуальних проблем, що потребує свого

негайного, комплексного і системного вирішення, адже

вона становить серйозну загрозу розвитку демократії,

впровадженню в українське суспільство верховенства

права, національній безпеці, формуванню свідомого

громадянського суспільства тощо.

Об'єктивно кількісно корупцію не можна виміряти

(оскільки існуючі індекси рівня корупції побудовані

лише на уявленнях, сприйнятті населенням), однак ко�

and component application in the reality of modern Ukraine of the practice of the State Agency for
Citizen Services and Social Innovations under the President of the Republic of Azerbaijan — "ASAN" —
Azerbaijan Service and Evaluation Network is substantiated. The history of creation, mission, purpose,
tasks, principles and directions of activity and functioning of the structure "ASAN" in the issues of
fight against corruption is revealed. The activities of such centers as "ASAN Service" and "ASAN
Utilities" are covered. The tabular expression of the structure of the state agency for citizen service
and social innovations under the President of the Republic of Azerbaijan is given. Describes the
services provided by the ASAN service, including: ASAN mobile service; train "ASAN"; "ASAN"
Communal "; ASAN Viza portal; Call Center; "Online Queue"; "Self�service", "Bank of ideas". Based
on the analysis of the Azerbaijani anti�corruption experience, the fundamental factors of effective
and efficient fight against corruption have been identified. A list of anti�corruption measures of
organizational and legal nature that may be appropriate for use by Ukraine at the present stage of its
development is proposed. Perspective directions of further theoretical and practical researches are
determined. Thus, the article formulates and solves a topical scientific problem in the field of public
administration, which is to study the experience of anti�corruption policy in Azerbaijan and identify
possible components of its implementation in modern Ukraine. The results of scientific research,
the given conclusions and offers serve as a basis for theoretical and practical research of directions
of improvement of formation of mechanisms of prevention and counteraction to corruption and the
further thematic scientific researches and studies.

Ключові слова: Азербайджан, антикорупційна політика, державне управління, комунальні послуги

"ASAN", корупція, мобільна служба "ASAN", портал "ASAN" Viza", служба "ASAN", ASAN, "ASAN" Communal",

Corruption Perceptions Index, Transparency International.

Key words: Azerbaijan, anti�corruption policy, public administration, utilities "ASAN", corruption, mobile service

"ASAN", portal "ASAN" Viza ", service" ASAN ", ASAN," ASAN "Communal", Corruption Perceptions Index,

Transparency International.

рупція є однією з причин та умов існування тіньової еко�

номіки, яка вкрай негативно впливає на показники ва�

лового продукту та на добробут населення в цілому. На

думку В. Предборського, корупція є одним із найсуттє�

віших явищ передаткового механізму між тіньовою та

офіційною економікою, державним управлінням на тлі

існуючого розвинутого механізму зв'язків між цими сек�

торами управління економікою [1, с. 147—148].

На початку 20�х років ХХІ ст. корупція стає все більш

пронизуючим життєдіяльність країн антисоціальним

явищем сучасного глобалізаційного світу. Це стосуєть�

ся і України, політичне керівництво якої, вітчизняні та

закордонні аналітики і відповідні міжнародні установи

визнають високий рівень корупції в українській державі.

За результатами щорічного дослідження Міжнародної

антикорупційної організації Transparency International

"Індекс сприйняття корупції" (Corruption Perceptions Index,

CPI) у 2020 році Україна отримала 33 бали за 100�баль�

ною шкалою і посіла 117 місце (У рейтинг включено

180 країн. 100 балів — теоретично�можливий найкра�

щий результат: явище корупції у державному секторі,

за відчуттями експертного середовища та представників

бізнес�структур, сприймається як відсутнє. 0 балів —

показник найгіршого можливого становища із сприйнят�

тям тотальної корумпованості. В останньому дослід�
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женні організатори та експерти особливу увагу звер�

тали на взаємозв'язок впливу корупції на боротьбу

країн із пандемією COVID�19). Для порівняння: 34 бали

(115 місце) — Молдова; 31 бал (124 місце) Киргизстан;

30 балів (129 місце) — Росія, Азербайджан [2]. Цей рей�

тинг є змінним і залежить від методологічно�формуль�

ного опрацювання результатів незалежних опитувань,

у котрих беруть участь міжнародні фінансові та право�

захисні експерти. Наведена статистика підтверджує ак�

туальність необхідності удосконалення вітчизняної дер�

жавної політики у сфері запобігання та протидії корупції

із запозиченням елементів результативного досвіду за�

рубіжних країн.

Як будь�яке негативне суспільне явище, корупцію не�

можливо викорінити повністю і остаточно, але знизити її

рівень до окремих епізодичних явищ можливо. Виконан�

ня цього завдання поки що не вдається ні владним право�

охоронним структурам, ні громадським організаціям, що

діють в Україні сьогодні. Тому державними програмами

та концепціями до одного з пріоритетних напрямів покра�

щання стану протидії корупції віднесено вивчення досвіду

протидії цьому явищу в інших державах світу та його впро�

вадження в Україні. Отже, удосконалення вітчизняної си�

стеми протидії корупції можливе лише за умов комплекс�

ного аналізу існуючих систем організації боротьби з цим

явищем у світі, виокремлення найбільш придатного для

запровадження в нашій державі відповідного досвіду та

розробки організаційно�правового механізму для його

інтеграції в Україні [3, с. 295—296].

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Сьогодні на тлі ускладненої соціально�економічної

ситуації у світі, спричиненої загостреною епідеміоло�

гічною ситуацією, питання зменшення рівня корупції,

вивчення, адаптації та імплементації передового закор�

донного досвіду активно досліджуються теоретиками і

практиками різних категорій наукових знань: економі�

стами, юристами, політологами, соціологами, фахівця�

ми з державного управління тощо.

У зв'язку із необхідністю оновлення національної

антикорупційної стратегії, проблематика формування та

реалізації вітчизняної антикорупційної політики вже

досить тривалий час перебуває у спектрі наукової уваги

українських дослідників, серед яких: С. Кравченко,

А. Марущак, М. Мельник, Є. Невмержицький, О. Рудик

та ін.

Окремою когортою дослідників, які приділяють

значну увагу закордонному досвіду реалізації держав�

ної політики у сфері запобігання та протидії корупції, є

російські науковці, серед яких: С. Бондаренко, Н. Во�

ронкова, М. Горний, А. Жалінський, В. Малков тощо.

Концептуальні позиції західних дослідників щодо

феномену корупції у різних країнах світу, зокрема і у

суспільствах перехідного типу, наведені у працях

А. Камінскі, Д. Кауфмана, В. Танзі, Д. Фріша та ін.

На окрему увагу заслуговують праці науковців, по�

гляди яких знайшли своє відображення у нашому до�

слідженні. Серед останніх, слід відмітити таких авторів

як: С. Драчук [2], В. Завгородній [3], А. Михненко [14],

В. Попазогло [9], С. Прокопченко [4], Пундей Сар Дж.

[6], С. Шепетько [4], N. Huseynova [13].

Здійснивши аналіз останніх наукових досліджень і

публікацій вищенаведених авторів, ми з'ясували, що пе�

реважна більшість із них звертається до таких видів за�

кордонного досвіду як: трансатлантичний досвід (досвід

Америки, Канади та ін.); європейський досвід (досвід

європейських країн, країн членів Європейського Союзу);

азіатський досвід (досвід Китаю, Японії та ін.). На нашу

думку, цікавим для наукового розгляду вбачається євро�

пейсько�азіатський досвід — досвід країн розташова�

них на перехресті Європи та Азії (досвід Азербайджа�

ну, Вірменії, Грузії та ін.), що залишається поза широ�

кою увагою дослідників.

У межах розбудови вітчизняної системи запобіган�

ня корупції, інституційного забезпечення відповідних

процесів заслуговує на увагу досвід Азербайджану, зок�

рема модель діяльності спеціально створеної держав�

ної структури "ASAN". При цьому у 2014 р. між Азер�

байджаном і Францією укладено меморандум про за�

стосування практики функціонування мобільної Служ�

би "ASAN" у Франції [4]. Модель послуг "ASAN" була

високо оцінена такими країнами як: Афганістан, Алба�

нія, Італія, Естонія, Македонія, Південна Корея тощо. У

2015 році служба "ASAN" була нагороджена "Премією

державної служби ООН" у категорії "Поліпшення надан�

ня державних послуг"; у 2015 році — Премією Британсь�

кої ради охорони праці за "Безпечне робоче середо�

вище в організації реалізації державних послуг"; у

2018 році — Національною інтернет�премією NETTY�

2018 у номінації "Державний сайт". Все це дає підстави

говорити про ефективність такої структури та про мож�

ливість використання елементів цієї практики також і в

Україні.

Між Україною і Азербайджаном існують тривалі і

тісні двосторонні відносини у галузі міжнародної по�

літики, економіки, освіти, науки, культури тощо. Дого�

вірно�правова база українсько�азербайджанських

відносин налічує більше 125 документів, що регулюють

двосторонні відносини у політичній, економічній, нау�

ково�технічній, гуманітарній, консульській та військовій

сферах. Основними документами є "Договір про осно�

ви міждержавних відносин України та Азербайджансь�

кою Республікою", "Договір про дружбу та співробіт�

ництво між Україною та Азербайджанською Республі�

кою", а також "Договір між Україною та Азербайд�

жанською Республікою про дружбу, співробітництво і

партнерство" тощо [5].

Одними із головних чинників, якими обумовлена

актуальність вибору Азербайджану, для аналізу і адап�

тації відповідного закордонного антикорупційного до�

свіду в сучасні українські реалії є такі: довготривалість

українсько�азербайджанських відносин; наявність со�

ціалістичного минулого; республіканська форма прав�

ління; активне співробітництво та тісні політичні, еко�

номічні, освітньо�наукові, культурні та інші зв'язки; на�

явність спільних динамічних змін за результатами дов�

готривалого дослідження Міжнародної антикорупційної

організації Transparency International "Corruption Per�

ceptions Index" ("Індекс сприйняття корупції").

Отже, з метою вивчення, узагальнення та запровад�

ження антикорупційного закордонного досвіду в реалії

сучасної України, враховуючи динамічний розвиток су�

спільних відносин, позитивну практику Азербайджансь�
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кої Республіки щодо реалізації державної політики у

сфері запобігання та протидії корупції, вважаємо за до�

цільне звернути наукову увагу на сучасний досвід реалі�

зації антикорупційної політики саме в Азербайджані.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є оприлюднення результатів вивчен�

ня, аналізу та узагальнення досвіду реалізації антико�

рупційної політики в Азербайджані на прикладі струк�

тури "ASAN" і визначення можливих складових його

запровадження в сучасній Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ

Проблема протидії корупції у будь�якому суспільстві

знаходиться у центрі уваги як держави загалом, так і

безпосередньо самого суспільства. При цьому коруп�

ція як антисуспільний феномен характеризується як ба�

гатогранне явище.

Корупція залишається одним із дестабілізуючих

чинників демократичного режиму, забезпечення рівно�

мірного розподілу матеріальних благ, належного рівня

захисту права приватної власності. Розвитку інновацій�

ної економіки, підвищення рівня валового внутрішньо�

го продукту, збільшення обсягів іноземних інвестицій,

що сприятиме зростанню кількісних показників вироб�

ництва промислових товарів із високою доданою варт�

істю, покращенню рівня життя населення, підвищенню

конкурентоспроможності вітчизняних товарів на світо�

вому ринку, не відбудеться без ефективних заходів за�

побігання корупції [4, с. 24].

Нинішні розміри вітчизняної корупції та її динаміка

становлять у країні реальну, а не потенційну, загрозу

основним засадам демократичного державного розвит�

ку та національній безпеці, що вбирає у себе всі сфери

суспільно�державного життя.

Український та закордонний досвід боротьби з ко�

рупцією, передумовами її виникнення, причинами ство�

рення тощо демонструє, що неможливо

стовідсотково викорінити її як соціальне

явище. Досяжною метою державної пол�

ітики у сфері запобігання та протидії ко�

рупції може бути лише зменшення обсягів

корупції та ареалів її розповсюдження,

видозміна її характеру та обмеження впли�

ву на різногалузеві процеси в країні і

суспільстві. Особливо корупція шкодить

становленню та розвитку молодих демок�

ратій.

Позицію, що найбільш небезпечні

форми корупції спостерігаються, як пра�

вило, в країнах, що перебувають у процесі

політичного, економічного та соціального

становлення підтримує Сар Дж. Пундея,

підкреслюючи, що корупція "не є інфек�

цією, яку раптом може "підхопити" здоро�

ве суспільство. Вона є наслідком явищ і

тенденцій політики, економіки та розвит�

ку держави. Жодна країна не була ніколи

повністю вільною від неї…" [6].

У Проєкті розвитку України С.Л.

Тігіпко зазначає, що корені корупції — в

грішній людській природі, тому повністю позбутися її

неможливо, а можна тільки утримувати на рівні, котрий

не загрожує самому життю суспільства. В цьому сенсі

корупція — вже симптом більш складних, системних

хвороб держави, тому намагання здолати її, не чіпаючи

основ управління державою, в кращому випадку дасть

короткочасну видимість покращення, але частіше за все

трапляється протилежний ефект: корупція тільки поси�

люється [1, с. 17—18].

Будь�яка розвинута країна світу характеризується

двома головними рисами: наявність певного рівня ко�

рупції і державною політикою у сфері запобігання та

протидії корупції. У контексті даного твердження роз�

глянемо обраний для дослідження Азербайджан.

Відповідно до щорічно оприлюдненого міжнарод�

ною організацією Transparency International Індексу

сприйняття корупції (Corruption Perceptions Index), що

класифікує країни та території залежно від того, на�

скільки корумпованим є їх державний сектор (ранг краї�

ни чи території вказує на її позицію щодо інших країн та

територій в індексі) рівень корупції в Азербайджані зріс,

і як наслідок, приніс йому позицію 129 місця у 2020 році

у порівнянні зі 126 у 2019 році. Нижче наведено відпов�

ідну тенденцію за десятиріччя (рис. 1; табл. 1).

Азербайджан у загальному рейтингу Corruption

Perceptions Index серед представлених країн/територій

за сприйняттям рівня корупції в середньому посідав

126 місце у період з 1999 до 2020 року, посівши рекор�

дно низьке 84 місце у 2001 та 2008 роках [7].

Показники Індексу сприйняття корупції Transparency

International у Азербайджанській Республіці є не надто

втішними, а прогрес у боротьбі з корупцією — незнач�

ним. Демократичні інституції загалом у державі пере�

бувають під загрозою, частково через авторитарний

режим в країні. Громадяни держави не долучаються до

активістського руху або демонстрації їм підтримки,

адже переймаються наслідками такого вибору. У країні

повноцінно не працює система стримувань та противаг,
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Рис. 1. Тенденція сприйняття рівня корупції
в Азербайджані у період з 2011 року до 2020 року

Джерело: складено автором за даними [7].

Місце у загальному 
рейтингу серед 
представлених  

180 країн/територій 

143 139 127 126 119 123 122 152 126 129 

Рік 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Таблиця 1. Рейтинговий показник сприйняття рівня
корупції в Азербайджані у період з 2011 року до 2020 року

серед країн світу

Джерело: складено автором за даними [7].
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яка б не дозволяла приватним особам мати виключний

вплив на рішення уряду. Відтак існують незаконні мето�

ди лобізму, а конфлікти інтересів лишаються прихова�

ними. Країна не розкриває цілком інформацію щодо

виборчих кампаній та фінансах політичних партій. Окрім

того, влада цієї країни тисне на громадські організації,

журналістів�розслідувачів або політичну опозицію.

Азербайджан у цьому рейтингу Transparency Inter�

national за рік змінив своє місце розташування, опинив�

шись з 126 місця у 2019 році на 129 — у 2020 році. Це

зниження відбулося через переслідування громадянсь�

кого суспільства та незалежних журналістів. Взагалі, за

останні кілька років влада Азербайджану значно уск�

ладнила процес міжнародного фінансування для гро�

мадських організацій, зокрема й національного

відділення Transparency International у країні. Окрім

того, у вересні 2017 року Organised Crime and Corruption

Reporting Project (Центр з розслідування корупції та

організованої злочинності) опублікував результати ре�

зонансного розслідування щодо "відмивання" 2,9 млрд

доларів, пов'язаних із махінаціями правлячої еліти

Азербайджану [8].

Азербайджан є прикладом держави фасадної де�

мократії. Ю. Нісневич визначає політичний режим цієї

держави як неоавторитарний персоналістський динас�

тичний (Г. Алієв, І. Алієв). Важливе місце у суспільно�

політичному житті належить кланам, наймогутнішим із

яких є клан Алієвих�Пашаєвих. Політична система Азер�

байджану залишається закритою та непрозорою. Влад�

на верхівка цієї держави є корумпованою за відсутньо�

го громадського контролю за владою. Спротив суспіль�

ства підривним інститутам незначний. Практично

відсутні практики колегіальності у прийнятті політичних

рішень. Азербайджанські експерти пояснюють це мен�

тальними причинами (рішення приймає той, хто голов�

ний у сім'ї), коли важливою є наявність одноособової

"твердої руки". Клановий характер азербайджанської

влади проявляється й у політичному непотизмі, наприк�

лад, син Президента Азербайджану І. Алієва — Г. Алієв�

молодший є депутатом парламенту, дружина глави дер�

жави — М. Алієва — у 2017 році була призначена пер�

шим віце�президентом держави [9, с. 49—50].

Вочевидь, значний вплив неформальних підривних

інститутів в Азербайджані пояснюється тим, що держа�

ва має значний дефіцит сучасних форм громадського

життя. Політична та правова культура в країні є недо�

статньо розвиненою, фрагментарною, а західні норми

політичного, економічного та соціального життя не

імплементовані. Національна політична культура

підживлюється укоріненими традиціями; релігійний чин�

ник важливий при виборі поведінкової моделі азербай�

джанських суб'єктів політики. Це політична культура

східного типу. Канали трансляції інформації не розви�

нені, а політики є невідкритими, не публічними. Некон�

венційні форми політичної участі населенням у своїй

більшості не сприймаються. Азербайджанські експер�

ти вважають, що населення "свідомо відсторонюється

від політики", "слабко виражена культура політичної

участі", а владі вигідно стримувати розвиток політичної

культури громадян, позаяк управляти аполітичною ма�

сою авторитарному режиму простіше. Стабільність —

домінуюча політична цінність для азербайджанців; усе

підпорядковано її забезпеченню. Політично нейтраль�

них, індиферентних громадян є більшість [9, с. 50].

В якості варіативних шляхів конструктивної зміни

вищеописаної ситуації на краще, вважаємо за доцільне

активніше та змістовніше використовувати у практичній

площині діяльності органів публічної влади як Азербай�

джану, так і України, універсальні рекомендації

Transparency International, а саме:

— забезпечити дійсно вільний простір для діяль�

ності громадських організацій, зокрема реальний, а не

декларативний, захист свободи слова та права на анти�

владні демонстрації;

— активно залучати громадян до моніторингу дер�

жавних витрат;

— покращити підзвітність та прозорість органів пуб�

лічної влади;

— забезпечити вільний доступ до інформації тощо

[8].

Поряд із фактично�наявною ситуацією відносно ви�

сокого рівня існування корупції, Азербайджан, у межах

реалізації державної політики у сфері запобігання та

протидії корупції, вживає низку відповідних антикоруп�

ційних заходів, серед яких, на окрему увагу заслуговує

створення та діяльність державної структури "ASAN".

"ASAN" (азерб. "ASAN xidmеt", від англ. Azerbaijan

Service and Assesment Network — Азербайджанська

мережа обслуговування та оцінки) — державне агент�

ство з питань обслуговування громадян та соціальних

інновацій при Президентові Азербайджанської Респуб�

ліки (далі — Державне агентство). Воно було створене

Указом Президента Азербайджанської Республіки

№ 685 від 13 липня 2012 року. Це центральний орган

виконавчої влади, який координує діяльність праців�

ників державних юридичних осіб, здійснює моніторинг

та оцінку, взаємну інтеграцію інформаційних баз даних

державних установ, пришвидшує процес організації

електронних послуг та вдосконалює управління систе�

мою в цій галузі. Місія Державного агентства — досяг�

ти задоволеності громадян шляхом застосування сучас�

них інноваційних технологій та методів в організації

послуг, що надаються державними органами відповід�

но до сфер діяльності. Згідно із напрямами своєї діяль�

ності Державне агентство створює в Азербайджанській

Республіці єдине управління такими центрами, як "Служ�

ба ASAN" та "Комунальні послуги ASAN", створеними

органами публічної влади [10].

Центри "ASAN" — це установи, які забезпечують

реалізацію послуг, що надаються державними органа�

ми, уніфіковано та скоординовано. Вони слугують фор�

муванню нового підходу до діяльності державних служ�

бовців для забезпечення задоволеності громадян, пе�

реходу на якісно новий рівень відносин державного

службовця та громадянина в країні. Діяльність центрів

базується на принципах ефективності, прозорості,

ввічливості, відповідальності та зручності. Завданнями

створення центрів є: зменшення додаткових фінансо�

вих витрат і втрат часу громадян; досягнення дотриман�

ня етичних правил та ввічливої поведінки стосовно гро�

мадян; підвищення рівня адміністративного профе�

сіоналізму; подальше зміцнення довіри до державних

установ; більш широке використання електронних по�

слуг; підвищення ефективності інституційних реформ у
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галузі надання адміністративних послуг; підвищення

прозорості діяльності органів публічної влади та поси�

лення боротьби з корупцією [10].

Державне агентство має широко розгалужену струк�

туру (табл. 2), що сприяє реалізації відповідного спект�

ру надання публічних послуг затребуваних сучасним

азербайджанським народом.

За допомогою вищенаведеної структури та відпо�

відно до свого Положення Державне агентство здійс�

нює свою діяльність за низкою різних напрямів, а саме:

— забезпечує єдине управління центрами "ASAN",

координацію діяльності працівників державних органів,

що діють у цих центрах;

— контролює реалізацію послуг, що надаються в

центрах "ASAN", на основі принципів ефективності,

прозорості, ввічливості, відповідальності та зручності;

— забезпечує оцінку реалізації, якості та прозорості

кожної послуги, що надається у центрах "ASAN", відпо�

відно до чинного законодавства;

— контролює дотримання правил етичної поведін�

ки працівників державних органів, що діють у центрах

"ASAN";

— забезпечує організацію етично�моральних курсів

для працівників державних установ, які працюють у цен�

трах "ASAN"; проведення різноманітних тренінгів, що

розвивають навички роботи персоналу із різними кате�

горіями громадян;

— проводить оцінку державних послуг, керуючись па�

раметрами, що складають "індекс послуг ASAN", а також

проводить дослідження щодо застосування соціальних

інновацій при здійсненні послуг державними органами;

— аналізує кожну послугу, що надається держав�

ними органами, та вживає заходів щодо створення та

вдосконалення відповідного програмного забезпечен�

ня, інформаційних систем, баз даних та реєстру елект�

ронних послуг для їх впровадження в електронному ви�

гляді тощо [10].

Державне агентство забезпечує контроль за вико�

нанням послуг у центрах "ASAN" для всіх громадян та

протягом усіх календарних днів, незалежно від реєст�

рації за місцем проживання, на основі принципів ефек�

тивності, прозорості, ввічливості, відповідальності та

зручності. Державне агентство створило та підтримує

кол�центр, оснащений єдиним номером телефону для

обслуговування громадян [10].

З метою організації та вдосконалення послуг, що

надаються державними органами в електронній формі,

Державне агентство здійснює таку діяльність:

— ознайомлюється із інформаційними системами,

якими володіють державні органи, вживає спільні за�

ходи з відповідними органами у зв'язку з організацією

наданих послуг в електронній формі;

— готує пропозиції щодо визначення технічних

норм, стандартів та вимог відносно надання електрон�

них послуг;

— проводить оцінку щодо організації та надання елек�

тронних послуг у державних органах, а також організації

та функціонування інформаційних систем державних ус�

танов та готує довідки та звіти про відповідні результати;

— надає методичну та практичну допомогу держав�

ним органам у наданні електронних послуг;

— аналізує зауваження та пропозиції громадян

щодо електронних послуг державних установ та надси�

лає необхідну інформацію до відповідних державних

органів тощо [10].

Служба "ASAN" здійснює низку послуг, серед яких:

— Мобільна служба "ASAN". З 1 червня 2013 року

мобільні автобуси, оснащені новітнім технологічним

обладнанням, використовуються для обслуговування

громадян, які не можуть самостійно відвідати центри для

використання послуг, що надаються службою "ASAN".

Мобільні автобуси залишаються у кожному регіоні краї�

ни близько двох тижнів. Нині кількість обслуговуваних

мобільних автобусів становить більше десятка. Грома�

дяни, зареєстровані у Баку і Сумгайите, можуть також

скористатися цією послугою. Дотепер більше 1 500 000

заявок було спрямовано у мобільні служби "ASAN".

— Поїзд "ASAN". Відповідно до доручення Прези�

дента Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва

була розроблена концепція проєкту "Поїзд "ASAN",

оснащеного сучасним технічним обладнанням для на�

дання громадянам державних послуг у регіонах, де

немає центрів служби "ASAN". Послуги надаються

4 державними органами (Міністерством юстиції,

Міністерством внутрішніх справ, Державним комітетом

з питань власності, Міністерством праці та соціального

захисту населення).

— "ASAN" Communal". Згідно з указом Президента

Азербайджанської Республіки Ільхама Алієва у травні

2016 року створення центрів "ASAN" Communal" було

доручено Державному агентству з надання послуг гро�

мадянам і соціальним інноваціям. З метою створення

"ASAN" Communal" за короткий період спільно із відпо�

відними установами було здійснено низку управлінських

заходів. Центри "ASAN" Communal" пропонують 45 ви�

дів комунальних послуг. Нині у Баку функціонує 2 цент�

ри "ASAN" Communal" [11]. Метою створення подібних

центрів є оптимізація управління та підвищення рівня

прозорості у галузі надання послуг населенню у кому�

нальній сфері, застосування досвіду служби "ASAN" в

Голова 
Перший заступник 

голови Заступник голови Керівник адміністрації Помічник голови Радник голови 

Відділ міжнародних відносин Відділ зв’язків з громадськістю Відділ електронного 
документообігу 

Відділ юридичного 
супроводу 

Департамент інформаційних 
технологій 

Відділ кадрів та навчання Департамент фінансів та безпеки Відділ моніторингу та 
оцінки 

Відділ роботи з Фондом «YASAT» Департамент електронного уряду 
та цифрових інновацій 

Центр моніторингу трудових 
відносин 

Відділ кол-центру 

Таблиця 2. Структура державного агентства
з питань обслуговування громадян та соціальних інновацій

при Президентові Азербайджанської Республіки
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інших сферах обслуговування, забезпечення більш які�

сного, зручного надання послуг із застосуванням інно�

вацій. Нові центри "ASAN" Сommunal" не фінансуються

з державного бюджету, вони здійснюють свою

діяльність за рахунок коштів трьох відповідних струк�

тур — Azerisiq, Azeriqaz, Azersu (організації із забез�

печення електро�, водо�, газопостачання) [12].

— Послуги функціональної підтримки. Цілодобово

функціонують онлайн�центри служби "ASAN", що на�

дають інформаційно�роз'яснювальні послуги із банків�

ських, страхових, юридичних, медичних, трансляційних

та інших питань; із продажу квитків на заходи різної

направленості та спрямованості тощо [11].

Служба "ASAN" пропонує населенню низку сервісів,

серед яких: портал "ASAN" Viza" (створений з метою за�

безпечення оперативності й прозорості візового процесу.

Отримання електронної візи зі створенням порталу

"ASAN" Viza" здійснюється за єдиною системою); "Call�

Центр" (завдяки Call�Центру громадяни можуть отримати

інформацію про послуги, що надаються у центрах служби

"ASAN", а також адресувати свої пропозиції і зауважен�

ня. Ця послуга була створена у 2013 році); "Онлайн�черга"

(для використання послуг, що надаються у центрах служ�

би "ASAN", громадяни мають змогу зайняти чергу шля�

хом реєстрації на офіційному сайті служби "ASAN"); "Са�

мообслуговування" (завдяки маючим доступ до мережі

Інтернет комп'ютерам у центрах служби "ASAN", грома�

дяни отримують доступ до інформації про необхідні їм

адміністративні послуги); "Банк ідей" (через "Банк ідей"

громадяни мають можливість самостійно надавати свої

пропозиції для розвитку відповідної системи) [11].

Отже, як інноваційна модель ефективного управлі�

ння "ASAN сервіс" реалізує не тільки принципи публіч�

ної прозорості, високої якості надання адміністратив�

них послуг та професіоналізму обслуговуючого грома�

дян персоналу, але й, також, формує єдиний адмініст�

ративно�ввічливий стиль надання публічних послуг. Го�

ловною особливістю діяльності служби є інноваційний

розвиток кадрового потенціалу її працівників, соціаль�

не задоволення громадян від рівня якості наданих дер�

жавних послуг та нівелювання корупційних ризиків при

взаємодії органів публічної влади та громадян [13].

Аналіз існуючого закордонного досвіду дав змогу

визначити основоположні чинники результативної та

ефективної боротьби з корупцією, до яких відносимо:

відкритість і прозорість діяльності органів публічної вла�

ди всіх видів та рівнів; доцільність та чіткість процедур

прийняття владно�управлінських рішень; ефективні ме�

ханізми контролю громадянським суспільством за

діяльністю державних інституцій; свобода совісті, ви�

словлювань, засобів масової інформації; плюралізм ду�

мок та поглядів тощо. Але у різних країнах світу зазна�

чені чинники мають свої специфічні відмінності.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Відповідно до поставленої у роботі мети узагаль�

нення результатів проведеного дослідження надало

можливість сформулювати нищенаведені теоретико�

практичні висновки.

На думку міжнародних антикорупційних організацій

та відповідного експертного середовища, успішний

досвід антикорупційних зусиль можливий лише тоді,

коли його характер є всеосяжним, безперервним, про�

низуючим всі сфери суспільно�державного життя і зна�

ходиться у фокусі уваги органів публічної влади і свідо�

мо�активної громадськості.

У світі немає країни із абсолютно нульовим рівнем

корупції. Одними із найбільш вразливих до корупції є

держави із перехідною економікою, включаючи Украї�

ну та інші країни пострадянського простору. Кожен істо�

ричний та національний тип корупції походить від по�

літичних, економічних, соціокультурних та інших су�

спільно�важливих явищ у країні. Для України змістов�

ним є досвід Азербайджану щодо розгляду превентив�

них практик, а не боротьби з корупцією, тобто принцип

запобігання корупції та її проявам закріплений у кож�

ному правовому акті, який визначає конкретні сфери

діяльності у суспільно�публічних відносинах.

Ситуація із корупцією у Азербайджанській Рес�

публіці є вкрай неоднозначно й суперечливою. З одно�

го боку, цим антисоціальним явищем пронизані всі види

і рівні влади, з іншого — цією ж владою здійснюється

робота що формування та реалізації державної політи�

ки у сфері запобігання та протидії корупції (але вибір�

кові антикорупційні заходи направлені на неугодних

владно�політичному режимові).

З одного боку (негативного), корупція в Азербайд�

жані сприймається як ендемічне і глибоко інституціолі�

зоване явище, яке проникло у всі сфери життя за допо�

могою укоріненої мережі політичного патронажу, тісно

пов'язаної з політичною елітою. У населення Азербай�

джану зберігається культура корупційної толерації [9,

с. 53].

З іншого боку (позитивного), досвід Азербайджа�

ну свідчить, що одним із низки дієвих механізмів запо�

бігання та протидії корупції є активне, системне, багато�

сферне надання державно�адміністративних послуг

саме в електронному вигляді, що сприяє зменшенню

бюджетних видатків та подоланню бюрократичних пе�

решкод у процесі надання відповідного спектру послуг.

Такий елемент антикорупційного досвіду є корисним для

України на даному етапі її розвитку, оскільки довгост�

рокове впровадження сучасно�технічних електронних

систем, заснованих на найкращих міжнародних прак�

тиках, покращить стан запобігання корупції, зменшить

ризик її виникнення та потенціал. Окрім того, активне

використання інформаційно�комунікаційних технологій

для надання публічних послуг заощаджуватиме кошти

бюджетів різних рівнів, долатиме штучно створені бю�

рократичні перешкоди та усуватиме прямий, су�

б'єктивний контакт між постачальниками різного виду

послуг та їх одержувачами.

З метою підвищення рівня прозорості діяльності

державних органів та надання громадянам низки висо�

коякісних та легкодоступних послуг з використанням

сучасних інноваційних комунікативних технологій, по�

ваги та етичної поведінки при взаємодії з ними, в Азер�

байджанській республіці була створена сучасна модель

надання публічних послуг "Служба ASAN". Ця служба —

це унікальна азербайджанська модель управління, що

виступає своєрідним антикорупційним брендом Азер�
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байджанської Республіки. Запорукою успішності фун�

кціонування моделі є принцип прозорості та комфорт�

ності надання публічних послуг [13].

Головним завданням служби є координація та орга�

нізація діяльності центрів "ASAN service", інтеграція баз

даних державних установ в єдину інформаційну систе�

му, вдосконалення надання електронних послуг у країні,

підвищення прозорості діяльності державних органів,

покращення відносин між органами публічної влади та

громадянами, економія часу отримувачів послуг та стри�

мування рівня корупції.

Центри "ASAN service" забезпечують рівний доступ

громадськості до адміністративних послуг та прозорість

функціонування органів публічної влади. Центри ввібра�

ли у себе опції більше тридцяти служб десятьох держав�

них установ, серед яких: реєстрація народження та

смерті; видача та поновлення свідоцтв про державну

реєстрацію актів цивільного стану; реєстрація розлучен�

ня, усиновлення та визначення батьківства; нотаріальні

послуги; видача та поновлення водійських посвідчень;

ліцензії; видача інформаційної довідки про земельний

кадастровий номер та довідки про засудження тощо.

Одним із принципів діяльності центрів "ASAN service" є

використання інноваційної, сучасної та ефективної си�

стеми постійного навчання працівників, що сприяє підви�

щенню професіоналізму та компетентності персоналу.

Характерною ознакою центрів "ASAN service" є

співвідношення високого професійного рівня праців�

ників, прозорості діяльності та особистісний підхід до

кожного громадянина�отримувача адміністративних

послуг [13].

На основі здійсненого аналізу результативного

досвіду Азербайджанської Республіки відносно реал�

ізації антикорупційної політики, доходимо висновку,

що доречним для України є прийняття певних заходів

організаційно�правового характеру, наприклад, таких

як:

— активне забезпечення спільної інтеграції баз да�

них публічної адміністративної інформації та здійснен�

ня стовідсоткового процесу надання адміністративних

послуг в електронному вигляді;

— оптимізація системи управління та збільшення

ступеня прозорості у сфері надання усього спектру існу�

ючих нині в Україні житлово�комунальних послуг, актив�

но створюючи та популяризуючи онлайн�центри надан�

ня цих послуг і, можливістю їх отримання в електронно�

му вигляді;

— забезпечення ефективного і швидкого процесу

надання електронних віз для іноземців та осіб без гро�

мадянства, які перетинають кордон України;

— активне запровадження та розповсюдження

можливості використання мобільних цифрових підписів

з метою отримання публічних послуг в електронному

вигляді;

— ефективне налагодження та активне використан�

ня спрощених процедур застосування громадянами

новітніх інформаційно�комунікаційних технологій з ме�

тою полегшення процедур одержання таких публічних

послуг як: видача та заміна документів, що засвідчують

особу і слугують підтвердженням українського грома�

дянства; видача та заміна посвідчень водія; видача до�

відок, що підтверджують або спростовують інформа�

цію відносно наявності або відсутності судимості; на�

дання довідок створених з використанням архівних да�

них; оформлення посвідчень постійного та тимчасово�

го проживання тощо.

Отже, із вищенаведеного можна констатувати, що

пріоритетними цілями державної політики у сфері за�

побігання та протидії корупції в Україні має стати зни�

ження обсягів корупції і забезпечення захисту прав і

законних інтересів громадян, суспільства та країни від

загроз, пов'язаних із явищем корупції, шляхом реалі�

зації таких завдань:

— попередження корупційних правопорушень (пре�

вентивні заходи);

— створення дієвого правового механізму, який би

перешкоджав підкупу осіб, які мають публічний статус;

— моніторинг корупційних чинників і ефективності

заходів державної політики у сфері запобігання та про�

тидії корупції;

— активне і системне формування антикорупційної

суспільної свідомості тощо [14, с. 242].

Перспективними напрямами подальших теоретико�

практичних досліджень вважаємо такі:

— адміністративно�правове регулювання запобіган�

ня та протидії корупції найменш корумпованих держав

світу: можливості використання зарубіжного досвіду в

сучасній Україні;

— міжнародний досвід запровадження системи за�

ходів антикорупційної спрямованості тощо.

Отже, у статті сформульовано та вирішено актуаль�

не наукове завдання у галузі державного управління,

що полягає у вивченні, аналізі та узагальненні досвіду

реалізації антикорупційної політики в Азербайджані та

визначенні можливих складових його запровадження в

сучасній Україні. Результати наукового дослідження,

наведені висновки і пропозиції слугують підгрунтям для

теоретико�практичного дослідження напрямів удоско�

налення формування механізмів запобігання та протидії

корупції і подальших тематичних наукових досліджень

та студій.
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ражати основні елементи замикаючого ланцюга поставок в теоретичній моделі, а саме: техніч�
не обслуговування, повторне використання, відновлення та переробку в кількісних показниках
обсягу продукції і відходів. Виокремлено проблеми розвитку циркулярної економіки в Україні.
Підкреслено, що в країні не сформовані економічні механізми, які орієнтують підприємства на
застосування принципів циркулярної економіки. Проаналізовано бар'єри, що перешкоджають
формуванню дієвих механізмів державного регулювання циркулярної економіки в Україні, се�
ред яких можуть бути виділені технологічні, економічні, нормативно�правові. Окреслено на�
прями державного регулювання розвитку циркулярної економіки в Україні. Підкреслено, що
економічні бар'єри і низька інвестиційна привабливість виробництв із замкнутим циклом сут�
тєво заважає розвитку циркулярної економіки в Україні, так як не сприяє залученню прямих
іноземних інвестицій зарубіжних компаній, які вже активно застосовують циркулярні бізнес�
моделі та могли б здійснити трансфер технологій, реорганізацію існуючих лінійних процесів і
навчання співробітників. Зазначено, що розвиток циркулярної економіки в Україні принесе по�
зитивний екологічний ефект від скорочення звалищ і полігонів, економічний ефект від підви�
щення енерго� та ресурсної ефективності, а також соціальний ефект від створення додаткових
робочих місць внаслідок отримання прибутку компаніями в нових галузях і видах діяльності.
Зокрема, необхідна підтримка державою екологічно�орієнтованого бізнесу, формування інфра�
структурних об'єктів, які обслуговують передові форми поводження з відходами, а також істот�
не підвищення екологічних зборів за ухилення від використання кращої практики з управління
відходами. Відмічено, що співпраця та інтеграція українських компаній в глобальні мережі еко�
логічно відповідального бізнесу допоможуть організувати замкнуті ланцюги поставок в Україні,
отримати більш точну інформацію про постачальників, привести до зниження потенційних еко�
номічних ризиків, розділити витрати між усіма учасниками знову організованого замкненого
кола.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Попри оновлення в останні роки законодавства в га�

лузі поводження з відходами, інституційна підтримка по�

етапного переходу до принципів циркулярної економі�

ки потребує подальшої суттєвої модернізації. При цьо�

му в Україні є можливості для трансформації доміную�

чої сьогодні лінійної моделі економіки в екологічно й

економічно ефективну циркулярну модель. Так, потен�

ціал для розвитку компостування з витяганням енергії і

добрив, а також переробки в Україні мають харчові і

комунальні відходи, ремануфактурінг може розвивати�

ся в автомобільній промисловості, в секторі великої по�

бутової техніки, в авіаційній промисловості і в військо�

во�промисловому комплексі на базі існуючих вироб�

ництв. Однак у країні не сформовані економічні меха�

нізми, які орієнтують підприємства на застосування

принципів циркулярної економіки. Так, вартість похо�

вання відходів на полігонах сьогодні є більш привабли�

вою в порівнянні з інвестуванням у розвиток виробництв

із замкнутим циклом.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання дослідження розвитку циркулярної еконо�

міки розглядалися в численних наукових працях, зок�

The article substantiates the conceptual foundations of state regulation of the development of the
circular economy in Ukraine. The indices for assessing the level of development of the circular
economy are reviewed. It is proved that in order to reduce uncertainty and assess of the current level
of development of the circular economy in a particular company or industry, it is advisable to introduce
the Circular Economy Development Index, which will correlate with the theoretical model of the
circular economy and will reflect the main elements of the closing supply chain in the theoretical
model, namely, maintenance, reuse, restoration and processing in quantitative terms of the volume
of products and waste. The problems of development of circular economy in Ukraine are highlighted.
It is emphasized that the country has not formed economic mechanisms that direct enterprises to
apply the principles of a circular economy. The following barriers to the formation of effective
mechanisms of state regulation of the circular economy in Ukraine are analyzed: technological,
economic, regulatory and legal ones. The directions of state regulation of development of circular
economy in Ukraine are indicated. It is emphasized that economic barriers and low investment
attractiveness of closed�cycle industries significantly hinder the development of the circular economy
in Ukraine, as it does not contribute to attracting foreign direct investment by foreign companies
that already actively use circular business models and could carry out technology transfer,
reorganization of existing linear processes and training of employees. It is noted that the development
of the circular economy in Ukraine will bring a positive environmental effect from the reduction of
landfills, the economic effect of increasing energy and resource efficiency, as well as the social
effect of creating additional jobs as a result of profit generation by companies in new industries and
activities. In particular, the state needs to support environmentally oriented business, the formation
of infrastructure facilities serving advanced forms of waste management, as well as a significant
increase in environmental fees for avoiding the use of best practices in waste management. It is
noted that cooperation and integration of Ukrainian companies into global networks of
environmentally responsible business will help to organize closed supply chains to Ukraine, obtain
more accurate information about suppliers, lead to a reduction in potential economic risks and share
costs among all participants in the newly organized closed circle.

Ключові слова: циркулярна економіка, екологічний ефект, державне регулювання, замикаючий ланцюг

поставок.

Key words: circular economy, environmental effect, state regulation, closing supply chain.

рема, таких вчених: В. Бурмистров [1], Т. Кваша [2],

І. Міхно [3], Ю. Орловська [4] та ін.

Однак все ще необхідним залишається вдоскона�

лення процесів державного регулювання розвитку цир�

кулярної економіки в Україні.

МЕТА І ЗАВДАННЯ СТАТТІ
Метою роботи є обгрунтування концептуальних за�

сад державного регулювання розвитку циркулярної еко�

номіки в Україні.

Постановка зазначеної мети вимагає рішення пере�

ліку таких завдань:

— здійснити огляд індексів оцінки рівня розвитку

циркулярної економіки;

— виокремити проблеми розвитку циркулярної еко�

номіки в Україні;

— проаналізувати бар'єри, що перешкоджають

формуванню дієвих механізмів державного регулюван�

ня циркулярної економіки в Україні;

— окреслити напрями державного регулювання

розвитку циркулярної економіки в Україні.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Для оцінки рівня розвитку циркулярної економіки

традиційно застосовується низка індексів. Однак варто
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зазначити, що вони характеризуються неповнотою в

оцінці сукупності елементів і процесів, що протікають у

циркулярній економіці, а також деякі з них носять

суб'єктивний характер. Так, індекси The regional circular

economy index system і The Material Circularity Indicator

спрямовані на оцінку принципів циркулярної економіки

у галузі поводження з твердими комунальними відхо�

дами. При оцінці циркулярної економіки за допомогою

The Circular Economy Performance Index використову�

ються спеціальні KPI (англ. — Key Performance

Indicator), але при виборі KPI і компаній для інтерв'ю не

використовуються чіткі критерії відбору.

Тому для зниження невизначеності та оцінки поточ�

ного рівня розвитку циркулярної економіки в окремій

компанії або галузі введемо Індекс Розвитку циркуляр�

ної економіки (англ. — Circular Economy Development

Index, CEDI), який буде співвідноситься з теоретичною

моделлю циркулярної економіки. Для цього індекс буде

відображати основні елементи замикаючого ланцюга

поставок в теоретичній моделі, а саме: технічне обслу�

говування, повторне використання, відновлення та пе�

реробку в кількісних показниках обсягу продукції і

відходів, що співвідноситься з The Regional Circular

Economy Index System і The Material Circularity Indicator,

але охоплення методів поводження з відходами та про�

дукцією, що відслужила, ширше і виходить за рамки

управління тільки ТКО, завдяки цьому розширюються

можливості оцінки до рівня окремої компанії і галузі.

При цьому кожен з методів поводження з відходами та

продукцією, що відслужила, чинить різний вплив на

підсумкові соціальні, економічні й екологічні ефекти при

розвитку циркулярної економіки, тому кожному мето�

ду привласнюється коефіцієнт ваги в залежності від еко�

номії ресурсів, зниження викидів СО2 та рентабельності.

Різниця за категоріями важливості в залежності від

впливу на навколишнє середовище і ефективність бізне�

су вже відбивалася в The Circular Economy Performance

Index при ранжируванні KPI, в CEDI оцінка значущості

методів управління відходами та продукцією, що відслу�

жила, здійснюється для позначення пріоритетності в їх

використанні. Пояснюється це тим, що підсумкові еко�

логічні й економічні ефекти будуть різні в залежності

від обрання того чи іншого способу трансформації

лінійного ланцюга поставок в замкнутий (технічне об�

слуговування і ремонт, відновлення або переробка про�

дукції, що відслужила, і відходів).

При цьому варто відзначити, що такий розрив у

рівнях розвитку циркулярної економіки в Україні і в

Німеччині, а також в ЄС загалом, можна спостерігати

не тільки в частині управління ТКО, а й за іншими вида�

ми відходів і продукції, що була у використанні. Недо�

статній рівень розвитку циркулярної економіки в Україні

обумовлений наявністю ряду бар'єрів, серед яких мо�

жуть бути виділені технологічні, економічні, норматив�

но�правові.

Зокрема, технологічні бар'єри відносяться до про�

цесів і технологій, необхідних для створення замкнутих

ланцюгів поставок, за допомогою яких повинні бути

створені технічні та біологічні цикли матеріалів, про�

дукції і відходів. В Україні не вистачає інноваційних тех�

нологій переробки та процесів, пов'язаних з екологіч�

ним дизайном продукту, які заважають компаніям впро�

ваджувати циркулярні бізнес моделі. Загалом згідно з

глобальним інноваційним індексом Росія в 2016 р. зай�

має 45 місце, що свідчить про низький рівень інновацій�

ної активності. Крім цього, недостатні знання про пере�

робку матеріалів ускладнюють перехід до використан�

ня нових технологій у зв'язку з невизначеністю в новій

якості. У керівництва компаній відсутнє системне мис�

лення, що заважає бачити всю вигоду від впроваджен�

ня циркулярних моделей в перспективі і дозволяє опти�

мізувати лише лінійні моделі. Так само в Україні відсут�

ня повноцінна інфраструктура збору і сортування для

вибору технічно придатних для циркуляції продуктів,

матеріалів і відходів, таким чином замкнути ланцюг стає

занадто складно.

Правові бар'єри в області юридичних вимог, пов'я�

заних з управлінням продуктами і відходами в кінці їх

життєвого циклу, а також спеціальним маркуванням і

сертифікацією створюють складність для перетворен�

ня лінійних ланцюгів поставок у замкнуті, вимагаючи

додаткових витрат. Подальші проблеми виникають че�

рез ведення бухгалтерського обліку, методи якого не є

достатньо гнучкими при обліку різних значень, створе�

них у процесі повторного використання або утилізації

продукції і відходів, що перешкоджає компаніям повною

мірою впроваджувати циркулярні бізнес�моделі. Іншим

найбільш важливим бар'єром є відсутність розвинено�

го екологічного законодавства. Зокрема, ще стосуєть�

ся переліку заходів у сфері поводження з відходами:

— стимулювання будівництва об'єктів, призначених

для обробки, утилізації, знешкодження, захоронення

відходів;

— співфінансування будівництва об'єктів зі збору,

транспортування, обробки й утилізації відходів від ви�

користання товарів;

— стимулювання утилізації відходів;

— виявлення місць несанкціонованого розміщення

відходів.

Однак законодавство не передбачає положення про

формування системи роздільного збору відходів, що

серйозно ускладнює утилізацію відходів і веде до її по�

дорожчання, а так само перешкоджає формуванню цир�

кулярної економіки в цілому. При цьому відсутня дер�

жавна підтримка в сприянні підприємствам створювати

замкнуті ланцюги поставок.

Національні установи не грають активну роль, в тому

числі за рахунок економічних стимулів і за допомогою

системи оподаткування. Такий підхід знижує мотивацію

для подолання інших бар'єрів і уповільнює перехід від

лінійної до циркулярної економіці.

Економічні бар'єри і низька інвестиційна приваб�

ливість виробництв із замкнутим циклом суттєво зава�

жає розвитку циркулярної економіки в Україні, бо не

сприяє залученню прямих іноземних інвестицій зарубі�

жних компаній, які вже активно застосовують цирку�

лярні бізнес�моделі та могли б здійснити трансфер тех�

нологій, реорганізацію існуючих лінійних процесів і на�

вчання співробітників. У рейтингу інвестиційної приваб�

ливості Україна займає 62 місце, тому багато українсь�

ких компаній повинні самостійно здійснювати інвестиції

в розвиток циркулярної економіки. З фінансової точки

зору перехід до циркулярної економіці часто призво�

дить до високих інвестиційних витрат і тривалого часу
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окупності, і в короткостроковому періоді це може при�

вести до зростання цін на продукцію.

Всі ці бар'єри свідчать про те, що циркулярна еко�

номіка являє собою важкореалізовану концепцію, що є

причиною її низького рівня розвитку в Україні. Однак

технологічний прогрес і трансфер технологій, нових

методів проєктування продуктів і матеріалів та інші за�

ходи здатні стимулювати розвиток принципів циркуляр�

ного виробництва. Правові інструменти, такі як посилен�

ня і розвиток екологічного законодавства, з одного

боку, і державна підтримка в області субсидування ком�

паній, є одним з найпотужніших драйверів для транс�

формації лінійної економіки в циркулярну.

Співпраця та інтеграція українських компаній в гло�

бальні мережі екологічно відповідального бізнесу до�

поможуть організувати замкнуті ланцюги поставок в

Україні, отримати більш точну інформацію про поста�

чальників, привести до зниження потенційних еконо�

мічних ризиків, розділити витрати між усіма учасника�

ми знову організованого замкненого кола. Зниження

споживання ресурсів і відповідно попиту на них дасть

розуміння того, що поточна модель економіки не змо�

же більше підтримувати економічне зростання, покра�

щувати добробут в довгостроковій перспективі, і ком�

панії почнуть диверсифікувати свою діяльність і вико�

ристовувати циркулярні бізнес�моделі.

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО
ДОСЛІДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК У ЦЬОМУ
НАПРЯМІ

Як результати проведеного дослідження, було от�

римано такі висновки.

1. Здійснено огляд індексів оцінки рівня розвитку

циркулярної економіки. Доведено, що для зниження

невизначеності та оцінки поточного рівня розвитку цир�

кулярної економіки в окремій компанії або галузі до�

цільно ввести Індекс Розвитку циркулярної економіки

(англ. — Circular Economy Development Index, CEDI),

який буде співвідноситься з теоретичною моделлю цир�

кулярної економіки. Для цього індекс буде відобража�

ти основні елементи замикаючого ланцюга поставок в

теоретичній моделі, а саме: технічне обслуговування, по�

вторне використання, відновлення та переробку в

кількісних показниках обсягу продукції і відходів, що

співвідноситься з The Regional Circular Economy Index

System і The Material Circularity Indicator.

2. Виокремлено проблеми розвитку циркулярної

економіки в Україні. Підкреслено, що передусім в країні

не сформовані економічні механізми, які орієнтують

підприємства на застосування принципів циркулярної

економіки. Так, вартість поховання відходів на поліго�

нах сьогодні є більш привабливою в порівнянні з інвес�

туванням у розвиток виробництв із замкнутим циклом.

3. Проаналізовано бар'єри, що перешкоджають фор�

муванню дієвих механізмів державного регулювання цир�

кулярної економіки в Україні, серед яких можуть бути

виділені технологічні, економічні, нормативно�правові.

4. Окреслено напрями державного регулювання

розвитку циркулярної економіки в Україні. Зазначено,

що розвиток циркулярної економіки в Україні принесе

позитивний екологічний ефект від скорочення звалищ і

полігонів, економічний ефект від підвищення енерго� та

ресурсної ефективності, а також соціальний ефект від

створення додаткових робочих місць внаслідок отри�

мання прибутку компаніями в нових галузях і видах

діяльності.

Для поліпшення ситуації необхідна підтримка дер�

жавою екологічно�орієнтованого бізнесу, формування

інфраструктурних об'єктів, які обслуговують передові

форми поводження з відходами, а також істотне підви�

щення екологічних зборів за ухилення від використан�

ня кращої практики з управління відходами. У свою чер�

гу розвиток циркулярної економіки в Україні принесе

позитивний екологічний ефект від скорочення звалищ і

полігонів, економічний ефект від підвищення енерго� та

ресурсної ефективності, а також соціальний ефект від

створення додаткових робочих місць внаслідок отри�

мання прибутку компаніями в нових галузях і видах

діяльності.
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PECULIARITIES OF THE DIGITALIZATION PROCESS OF PUBLIC GOVERNANCE
IN DEVELOPED COUNTRIES

У статті проаналізовано особливості процесу цифровізації публічного управління в розвину�
тих країнах. Доведено, що проблематика цифрових трансформацій, цифровізації публічного
управління є одним із ключових завдань розвитку для будь�якої країни. Встановлено, що циф�
рові трансформації, зокрема у сфері публічного управління, нерівномірно розвиваються в світо�
вому господарському середовищі. Автором розглянуто динаміку індексів глобальної мереже�
вої взаємодії, охарактеризовано основні внутрішні проблеми впровадження цифрової моделі
місцевого самоврядування. Запропоновано створення системи інформаційно�аналітичного за�
безпечення процесу цифрової трансформації соціально�економічних систем на різних рівнях
(від загально�державного до місцевого). Проаналізовано моделі цифровізації державного
управління розвинутих країн (зокрема, США, Канада, Китай, Великобританія, країни ЄС) та ви�
значено основні фактори, що впливають на процес цифрової трансформації суспільства.

The article analyzes the features of the digitalization process of public administration in developed
countries. The author considers the dynamics of global network interaction indices, describes the
main internal problems of the local government's digital model implementation. It is proposed to
create a system of information and analytical support for the process of digital transformation of
socio�economic systems at different levels (from national to local). Models of digitalization of public
administration in developed countries are analyzed and the main factors influencing the process of
digital transformation of society are identified.

The scientific achievements of domestic and foreign scientists became interesting for our research.
Thus, Kuybida V.S., Karpenko O.V., Namestnik V.V. made a significant contribution to the study of
digital governance in Ukraine. Problems of digital transformations, digitalization of public
administration are revealed in the works of T. Zaporozhets, L. Fedulova. In turn, Yakushenko K.V.
and Szymanska A.V. thoroughly researched the digital transformation of economic management
information support in the EU member states.

The purpose of the article. Identify the features of the digitalization process of public administration
in developed countries and propose on the basis of foreign experience the optimal model for Ukraine.

Total integration and introduction of common transparent rules for all participants in the systemic
units of public administration and local self�government will not only increase the efficiency and quality
of digital governance, but also reduce the number of employees. In addition, such a model will make
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У ЗАГАЛЬНОМУ ВИГЛЯДІ ТА ЇЇ ЗВ'ЯЗОК ІЗ
ВАЖЛИВИМИ НАУКОВИМИ
ЧИ ПРАКТИЧНИМИ ЗАВДАННЯМИ

Впровадження інноваційних інформаційно�комуніка�

ційних (цифрових) технологій (далі — ІКТ) і розвиток еле�

ментів цифрового управління розглядається в більшості

країн сучасного світу як одне з загальнонаціональних пріо�

ритетних стратегічних завдань. Цифрові технології, а та�

кож пов'язана з ними управлінська та громадська

діяльність утворюють цифрову сферу сучасного соціуму,

від якої в нинішніх умовах визначальним чином залежить

його економічний і інноваційний потенціал, соціальний

прогрес, ефективність управління, здійснення демократич�

них процедур, освіта, рівень людського розвитку, націо�

нальна безпека і обороноздатність та багато іншого.

Відставання країни в темпах зростання товарів і послуг,

вироблених і наданих за допомогою цифрових технологій

(так званий цифровий розрив), автоматично викликає її

відставання і в інших галузях. І навпаки, динамічний, ста�

лий розвиток цифрової сфери, за допомогою цифровізації

є фундаментальною підставою підвищення конкурентосп�

роможності країни на міжнародній арені і якості життя її

громадян, що досягається багато у чому за рахунок зрос�

тання різноманітності та обсягів надання їм як традицій�

них, так і нових послуг, з використанням сучасних цифро�

вих технологій.

Таким чином, у світі склалася нова реальність, яка спо�

нукає уряди всіх країн до проведення політики системної

цифрової економіки за допомогою цифрової трансфор�

мації: удосконалення відповідних галузей національного

законодавства, оптимізації органів державної влади, місце�

вого самоврядування, розробки і реалізації цифрових дер�

жавних стратегій, проєктів, програм.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ, В ЯКИХ ЗАПОЧАТКОВАНО
РОЗВ'ЯЗАННЯ ДАНОЇ ПРОБЛЕМИ
І НА ЯКІ СПИРАЄТЬСЯ АВТОР, ВИДІЛЕННЯ
НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН ЗАГАЛЬНОЇ
ПРОБЛЕМИ, КОТРИМ ПРИСВЯЧУЄТЬСЯ
ОЗНАЧЕНА СТАТТЯ

Цікавими для нашого дослідження стали наукові до�

робки вітчизняних та зарубіжних вчених. Так, Куйбіда В.С.,

Карпенко О.В., Наместнік В.В. зробили вагомий внесок

щодо дослідження цифрового врядування в Україні. Про�

блематика цифрових трансформацій, цифровізації публі�

чного управління розкривається в працях Т. Запорожець,

Л. Федулової. У свою чергу Якушенко К.В. і Шиманська А.В.

грунтовно дослідили цифрову трансформація інформа�

the intermediate links of government agencies redundant, as ministries will receive feedback on the
implementation of tasks directly from industries and regions in real time on the basis of objective
metrics. The same system, thanks to "flat" management and transparency of all data, will help to get
rid of, or minimize, such a serious problem as corruption in public authorities. That is, in the conditions
of digital transformation there is not only the transition of business to a service�oriented model, the
formation of service�oriented state policy, but also, no less important, the transformation of local
governments on a service�oriented basis.

Ключові слова: цифровізація, публічне управління, місцеве самоврядування, цифрова модель, цифрова

трансформація.

Key words: digitalization, public administration, local self�government, digital model, digital transformation.

ційного забезпечення управління економікою держав�

членів ЄАЕС. Разом з тим питання цифровізації управлі�

нської діяльності, зокрема органів місцевого самовряду�

вання, на сьогодні є малодослідженим та потребує науко�

вого обгрунтування.

ФОРМУЛЮВАННЯ ЦІЛЕЙ СТАТТІ
(ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ)

Статтю присвячено визначенню особливостей проце�

су цифровізації публічного управління в розвинутих краї�

нах та розробці пропозицій на основі зарубіжного досвіду

щодо оптимальної моделі для України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
ДОСЛІДЖЕННЯ З ПОВНИМ ОБГРУНТУВАННЯМ
ОТРИМАНИХ НАУКОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Проявом розвитку інноваційних цифрових техно�

логій є лавиноподібне зростання кількості інтерактив�

них взаємодій, які, по суті, мають сервісний характер.

Існуючі види господарської діяльності знаходяться на

різних етапах перетворень, обумовлених цифровими

технологіями. Те, як суспільство опановує цифровими

технологіями, свідчить про фундаментальне зрушення і

поглиблення процесів цифрової трансформації, який

проявляється:

— у все більшій орієнтації цифрових технологій на всі

види діяльності, у тому числі й на державне управління та

місцеве самоврядування (таким чином, відбувається пе�

рехід від розвитку власне сфери державних та муніципаль�

них послуг до сервісно�орієнтованої управлінської діяль�

ності);

— у переході від використання цифрових технологій,

призначених для накопичення ретроспективних даних, в

онлайн технологі;

— у русі від оцифрування (цифровізації) окремих сфер

до повсюдного цифрового суспільства [1].

За оцінками аналітиків, кожен долар, інвестований у

цифрову інфраструктуру, принесе додатково 5 доларів у

ВВП до 2025 року.

Цифрова трансформація нерівномірно розвивається

в світовому господарському середовищі. В окремих націо�

нальних економіках з різною швидкістю, але неминуче

змінюється процес праці, трудові відносини, зайнятості. У

країнах з розвиненою економікою і в галузях, які легко

піддаються автоматизації, за останні 20 років скороти�

лася частка працівників середньої кваліфікації [2].

У 2015 році вперше був розрахований Digital Economy

and Society Index (DESI) з метою виявлення напрямів пріо�

ритетних інвестицій у створення цифрового ринку і спри�

яння країнам ЄС у поліпшенні цифрової продуктивності [3].



Інвестиції: практика та досвід № 15/2021142

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Він складається з п'яти субіндексів, які охоплюють 37

показників та вимірюють розвиток:

— інфраструктури для підключення до швидкісного

інтернету (Connectivity);

— розвитку людського капіталу (Human Capital);

— використання громадянами інтернету (Citizen use

of Internet);

— інтегрованості цифрових технологій в бізнес�про�

цеси (Integration of Digital Technology);

— охоплення цифровими технологіями публічного сек�

тора (Digital public services).

Роль змін, яка оцінюється субіндексами, неоднакова

в досягненні цифрової продуктивності і вимірюється з ура�

хуванням коефіцієнта вагомості кожного з них за абсолют�

ними показниками та темпам їх змін. Так, за допомогою

використання даних субіндексів для кожної держави було

виділено чотири групи країн ЄС. До групи країн з найсу�

часнішою цифровою економікою в ЄС за індексом DESI

віднесені Данія, Фінляндія, Швеція і Нідерланди, в групу з

низькими результатами — Румунія, Болгарія, Греція і Іта�

лія.

За Індексом цифрової економіки та суспільства у 2020

році на основі даних 2019 року Фінляндія, Швеція, Данія

та Нідерланди мають найдосконаліші цифрові економіки

країн ЄС, за якими слідують Мальта, Ірландія та Естонія.

Найнижчі показники за цим показником мають Болгарія,

Греція, Румунія та Італія. Аналіз даних, свідчить, що хоча

європейські країни займають високі місця в аналогічних

світових рейтингах, але поступаються Японії, Південної

Кореї і США [4].

Компанія Huawei четвертий рік поспіль досліджує тен�

денції розвитку цифрової економіки за допомогою розроб�

леного її фахівцями глобального індексу мережевої взає�

модії (Global Connectivity Index, GCI) [5]. Вона зазначає,

що зростання індексу свідчить про підвищення рівнів кон�

курентоспроможності, інноваційності та продуктивності в

національній економіці.

Досліджуючи динаміку індексу глобальної мережевої

взаємодії за два останні роки за трьома групами країн,

об'єднаних за рівнем ВВП на душу населення і ступеня

розвитку цифрових технологій (лідери, послідовники, по�

чатківці), аналітики компанії Huawei прийшли до виснов�

ку, що цифрова диференціація досить швидко стає "циф�

ровою прірвою", оскільки, хоча країни�початківці і

здійснюють розвиток цифрових технологій, темпи зростан�

ня даної групи вдвічі нижчі, ніж у лідерів, і розрив між краї�

нами зростає. Новеллізація найсучасніших процесів в про�

відних країнах дозволяє визначити формування національ�

них моделей цифрової економіки: "Індустрія 4.0" — в

Німеччині; "Промисловий інтернет" — в США; "Всеохоп�

лююче суспільство" (ubiquitous society) — в Японії [6].

Загалом ключовою умовою цифровізації системи дер�

жавного управління та місцевого самоврядування є фор�

мування внутрішнього попиту на цифрові технології і ви�

користання їх громадянами, бізнесом, галузями економі�

ки і, що найважливіше, державою та органами публічної

влади на всіх рівнях. Серед безлічі сучасних цифрових тех�
нологій, що визначають цей процес, особливе місце зай�

має модель цифрового державного управління та дотична

до неї модель цифрового місцевого самоврядування,

ефективність впровадження яких залежить від багатьох

чинників політичного, соціального, економічного, інфор�

маційного, науково�методичного, організаційного, норма�

тивно�правового характеру.

Без урахування зазначених факторів, визначення їх

пріоритетності, взаємозв'язків неможливе формування

науково�обгрунтованої державної політики та здійснення

державного�управлінського впливу на реалізацію цифро�

вої трансформації і розвиток цифрової економіки в Україні

загалом. Зазначене вище обумовлює актуальність завдан�

ня щодо створення багатофункціональної моделі місцево�

го самоврядування в Україні, яка могла б повноцінно відпо�

відати за цифровізацію (цифрову трансформацію) всіх

суспільних, політичних, економічних процесів на місцево�

му рівні.

До основних внутрішніх проблем щодо впровадження

подібної цифрової моделі місцевого самоврядування в

Україні необхідно, на нашу думку, віднести:

— відсутність офіційно визначеного категорійно�по�

нятійного апарату в сфері цифровізації та цифрових транс�

формацій;

— недосконалість нормативно�правового, інформа�

ційно�аналітичного, науково�методичного, фінансового,

організаційно�технічного, кадрового забезпечення

тощо.

Для оцінки стану впровадження подібної моделі місце�

вого самоврядування і виявлення тенденцій розвитку циф�

рової трансформації суспільства по країні, передусім його

технічної і технологічної складової, необхідна інтегрова�

на система показників та індикаторів, заснована: на даних

державного статистичного обліку; результатах спеціаль�

них емпіричних досліджень ринку інформаційно�комуніка�

ційних і цифрових технологій, проведених українськими

та зарубіжними компаніями; обліку рейтингових оцінок

таких міжнародних організацій, як ООН, ЄС, Світовий Банк,

ITU, ОЕСР та ін.

Крім системи показників та індикаторів, повинні бути

розроблені і офіційно схвалені методики моніторингу, ана�

лізу та прогнозування ситуації в цій сфері в коротко�, се�

редньо� і довгостроковій перспективі, а також виділені

відповідні ресурси на здійснення інформаційно�аналітич�

ного забезпечення, визначено сукупність джерел і корис�

тувачів інформації, встановлені регламенти їх взаємодії і

вимоги до інформації. Тобто повинна бути створена сис�

тема інформаційно�аналітичного забезпечення процесу

цифрової трансформації політичних мереж та соціально�

економічних систем загалом всіх рівнів, від загально�дер�

жавного до місцевого.

На цьому етапі цифрових трансформацій у вітчизняній

системі публічного управління такої всеохоплюючої кон�

солідованої моделі управління не існує, що вкрай нега�

тивно впливає на ефективність державної політики та дер�

жавного управління суспільних сфер країни, які реалізу�

ються практично в умовах відсутності зворотного зв'язку

і базуються в основному на неточних, неповних і супереч�

ливих статистичних даних, інтуїтивних уявленнях і попе�

редньому досвіді осіб, які приймають стратегічні рішен�

ня.

Найбільш раціональним представляється підхід, зас�

нований на застосуванні порівняльного аналізу для сукуп�

ності існуючих моделей та індикаторів, визначення відпо�

відно до обраного критерію кращої і її уточнення з метою

максимального врахування особливостей цифрових транс�

формацій в Україні.

У цьому контексті безумовну актуальність набувають

питання дослідження моделей державного управління, що

склалися і реалізованих в різних країнах, що дасть мож�

ливість порівняти основні цифрові параметри вітчизняних

і зарубіжних органів влади, дозволить ставити питання про

наближення державного управління в Україні до кращих

світових зразків.

Загалом під моделлю управління розуміється тео�

ретично вибудувана цілісна сукупність уявлень про те,

як виглядає (або як повинна виглядати) система управ�
ління, її структура і принципи функціонування, як вона

взаємодіє з різними суб'єктами, як адаптується до змін
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у зовнішньому середовищі тощо. Модель структури

державного управління повинна відповідати вимогам

конкретних періодів побудови інформаційного суспіль�

ства.

Для побудови таких моделей необхідно:

— визначити фази (етапи) розвитку цифрових транс�

формацій;

— визначити, які показники (індикатори) розвитку

(стану) цифрової економіки відповідають певним фазам і

етапам;

— розробити перелік найважливіших заходів цифро�

візації і цифрової трансформації в різних напрямках діяль�

ності для досягнення необхідних показників;

— ввести відповідну структуру органів державного

управління України, яка в змозі забезпечити реалізацію

цих заходів.

До структури моделі слід віднести:

— складові системи державного регулювання цифро�

вих трансформацій (органи влади, структурних підрозділів

та ін.);

— функції і завдання органів влади, визначені норма�

тивно�правовою базою;

— складові цифрової інфраструктури держави;

— показники (індикатори) розвитку (стану) цифрових

трасформацій.

Порівняльний аналіз моделей державного управ�

ління в різних країнах свідчить про те, що інститути і ме�

ханізми державної влади країн Європи, США, Японії,

України та інших обумовлені різним історичним, еконо�

мічним, політичним і культурним досвідом. У кожній з

моделей функціональність органів державного управ�

ління підтримує необхідний рівень регулювання соціаль�

но�економічних процесів і забезпечує сталий суспільний

розвиток.

Серед основних факторів, що впливають на процес

цифровізації державного управління та цифрової транс�

формації суспільства в зарубіжних країнах, можна ви�

ділити:

— особливості ринкової економіки, які виражаються

в стимулюванні свободи підприємництва, вільного руху

робочої сили, конкурентності ринку праці;

— розвиток громадянського суспільства і соціально�

го партнерства в цифровому середовищі; децентралізацію

влади і проведення ефективної структурної та регіональ�

ної політики для поліпшення соціально�економічних умов

життя громадян;

— реалізацію соціально значущих проєктів, що спри�

яють дотриманню принципів соціальної рівності і справед�

ливості [6].

У значній мірі особливості цифрових моделей держав�

ного управління та місцевого самоврядування, які пов'я�

зані передусім з характером економічних відносин. Сьо�

годні існують кілька економічних моделей з різними варі�

антами співвідношення держави, регіонів і ринкових відно�

син у цифровій економіці:

1) у моделі США на місцевому рівні превалюють кон�

куренція і ринкові методи, а державне втручання

здійснюється в рамках ліберальної ідеології;

2) у соціально�ринкової моделі (країни ЄС) держава

та самоврядування відіграють активну роль в забезпеченні

добробуту громадян, пом'якшення наслідків економічних

ризиків, але вартість соціальних програм досить висока,

що призводить до зростання податків, появи проблем на

ринку праці;

3) у моделі державного капіталізму (Росія, Китай)

держава займає активну економічну позицію, центра�

лізовано керує муніципальними утвореннями, бере

участь в управлінні багатьох приватних компаній, в кон�

тролі над основними галузями економіки, банківській

сфері, ЗМІ. Це дає можливість контролювати темпи

розвитку економіки і суттєво впливати на перерозподіл

суспільних благ [7].

Справжніми представниками цифрової епохи мож�

на назвати такі країни з модернізованою системою дер�

жавного управління та місцевого самоврядування

відповідно до вимог цифрової економіки, як Великоб�

ританія і Канада. Так, у результаті ефективного впро�

вадження електронного урядування в Канаді надання

послуг, розрахункові операції та взаємодія з громадя�

нами та представниками бізнесу (наприклад, реєстра�

ція нових підприємців, отримання водійських прав,

ліцензій на рибальство і полювання, оплати штрафів за

неправильну парковку і т.д.) стали здійснюватися в

електронному вигляді через електронні кіоски або

інтернет. У такий спосіб надання послуг користується

попитом у 95% канадців. При цьому позиція уряду Ка�

нади полягає в тому, що надання послуг через елект�

ронні засоби зв'язку має доповнювати, а не замінюва�

ти інші засоби комунікації [8].

Завдяки використанню електронного уряду в Канаді

стало більш тісним співробітництво з надання послуг між

федеральним рівнем влади і місцевим самоврядуванням.

Діяльність уряду Канади стала більш відкритою і прозо�

рою для громадян, адже будь�який отримав можливість

ознайомитися зі звітами та планами будь�якого канадсь�

кого державного органу на його офіційному сайті. Елект�

ронне урядування дозволило канадцям брати активнішу

участь у державних справах і контролювати дії уряду, а

отже, істотно сприяло розвитку громадянського суспіль�

ства.

У перше десятиліття нового тисячоліття державне уп�

равління в Великобританії продовжувало розвиватися в

рамках, визначених ще за часів М. Тетчер, і на основі мо�

делі цінностей і норм, якими державні службовці повинні

керуватися в профеійній діяльності. У країні була розроб�

лена програма модернізації уряду. Особливе значення в

модернізації уряду придбала одна з її складових — про�

грама робіт зі створення системи електронних державно�

муніципальних послуг в Великобританії "Електронні гро�

мадяни, електронний бізнес, електронний уряд". У кон�

тексті державного управління та структурування даної си�

стеми розроблена стратегічна концепція надання публіч�

них послуг в інформаційну епоху [9].

Урядова стратегія Великобританії передбачає роз�

виток і використання всіх електронних видів сервісу. Це

означає, що послуги можуть надаватися через інтернет,

мобільний зв'язок, цифрове телебачення, центри обслу�

говування. У зв'язку з цим слід звернути увагу на значні

досягнення щодо створення в Великобританії системи

"Електронний уряд" (Е�government), що дозволило їй

стати одним з лідерів серед інших європейських країн у

цьому напрямі. Мета масштабної програми модернізації

та реконструкції державного управління з використан�

ням інформаційних технологій полягає в тому, щоб про�

єкти "електронного уряду" не тільки включали надання

інформації громадянам, а й сприяли підвищенню ефек�

тивності, оперативності та взаємодоповнюваності робо�

ти державного апарату та місцевих органів влади зага�

лом.

У Великобританії досить успішно вирішується завдан�

ня з отримання громадянами всіх державних послуг у ре�

жимі онлайн. Розвивається система сплати податків через

інтернет, створюються сучасні інформаційні портали для
населення, електронні "універсами" [10].

Що стосується досвіду українських аналітиків щодо

розробок систем цифрового управління в різних сферах
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бізнесу, а також на рівні держави, варто відзначити, що

частіше за все ключова проблематика питання полягає в

неправильному трактуванні системи "цифрового управлі�

ння". Така оновлена структура повинна не являти собою

автоматизацію існуючих процесів, а відображати сутність

революційного реінжинірингу в системі менеджменту. Тоб�

то, подібна модернізація передбачає повноцінне форму�

вання нової моделі, де основою виступає цифрова плат�

форма. Безумовно, методології взаємодії учасників в рам�

ках платформи істотно відрізняються від тих, що прита�

манні традиційним бізнес�моделям. Крім цього, підви�

щується рівень значущості аутсорсингу з метою поповнен�

ня непрофільних або непродуктивних процесів [11].

ВИСНОВКИ З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
І ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ РОЗВІДОК
У ЦЬОМУ НАПРЯМІ

Враховуючи сказане вище, можемо зробити висно�

вок що тотальна інтеграція і запровадження єдиних про�

зорих правил для всіх учасників системних підрозділів

державного управління та місцевого самоврядування не

тільки підвищить ефективність і якість цифрового вря�

дування, а й скоротить штат службовців. Крім цього, така

модель зробить зайвими проміжні ланки державних

відомств, тому що міністерства будуть отримувати зво�

ротний зв'язок про виконання поставлених завдань без�

посередньо від галузей і регіонів у режимі реального

часу за об'єктивними показниками�метрик. Ця ж систе�

ма завдяки "плоскому" управлінню і прозорості всіх да�

них допоможе позбутися, або мінімізувати, таку сер�

йозну проблему, як корупція в органах публічної влади.

Тобто, в умовах цифрової трансформації відбувається

не тільки перехід бізнесу на сервісно�орієнтовану мо�

дель, формування сервісно�орієнтованої політики дер�

жави, але й що не менш важливо трансформація діяль�

ності органів місцевого самоврядування на сервісно�

орієнтованих засадах.

Подальші наукові розвідки можуть бути присвячені

розробці та впровадженню нормативно�правових, інститу�

ційних, фінансових, кадрових та інших механізмів цифро�

візації управлінської діяльності в Україні.
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